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П Р О Т О К О Л  № 2 

На 26.05.2015 г., в 09,00 часа, в  НЦЗПБ, гр. София, в изпълнение на Заповед № 234 / 

21.05.2015 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: 

 

Председател и член: 

Таня Георгиева Гюрова – юрисконсулт 

Секретар и член : Гл. асистент Надя Боянова Бранкова- Ненчовска - отдел „Микробиология” 

Членове: 

1. гл. асистент д-р Галина Александрова Асева  - отдел „Микробиология” 

2 гл. асистент Стефка Крумова Иванова – отдел „Вирусология” 

3. д-р Пламен Иванов Падешки - отдел „Микробиология” 

4. проф. д-р Мария Християнова Николова - отдел “Имунология и алергология” 

5. гл. асистент Милена Асенова Николова - отдел „Епидемиология“, секция „ ДДД“ 

6. гл. асистент Огнян Дариев Миков – отдел „Паразитология” 

7. гл. асистент Теодора Крумова Гладнишка – отдел „Микробиология” 

8. доц. Нина Димитрова Цветкова – отдел „Паразитология” 

9. доц. Ивайло Иванов Алексиев – отдел „Вирусология” 

 

 

със задача да  разгледа подробно офертите на допуснатите участниците съгласно техническата 

спецификация на Възложителя. 

 

1.  Диагностик Имиджинг ООД – по позиция 56. 

Комисията установи, че представената от участника техническа характеристика и 

каталог са в съответствие с изискванията на  Възложителя. 

 

 

2.  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД- по позиции: 107; 111; 115; 116; 117; 119; 120; 124; 127; 129; 

130; 146; 151; 152.  

Комисията установи, че представената от участника техническа характеристика и 

каталог са в съответствие с изискванията на  Възложителя. 

 

 

3. „Химтекс” ООД- по позиции: 163; 164; 168; 169;  170; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 

180; 181; 182; 184; 186. 

 

Комисията установи следното: 

1. По позиция 164: 

164.1.- има разминаване между представената от участника техническа характеристика и 

представения каталог. В представената от участника техническа характеристика 

каталожния номер е №11010, докато в представения каталог каталожния номер е №720-

2731. 

164.2.– има разминаване между представената от участника техническа характеристика и 

представения каталог. В представената от участника техническа характеристика 

каталожния номер е №14250, докато в представения каталог каталожния номер е 

№GREI729090. 

164.3.- има разминаване между представената от участника техническа характеристика и 

представения каталог. В представената от участника техническа характеристика 

каталожния номер е №10176, докато в представения каталог каталожния номер е №720-
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2727. 

164.4.- има разминаване между представената от участника техническа характеристика и 

представения каталог в представената от участника техническа характеристика 

каталожния номер е № 13510, докато в представения каталог каталожния номер е №.720-

2744. 

2. По позиция 169: 

169.5. - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и 

представения каталог, в представената от участника техническа характеристика за стерилни 

йозета за еднократна употреба каталожния номер е № 302753, докато в представения каталог 

каталожния номер е № 302772. 

169.6. - Има разминаване между представената от участника техническа характеристика и 

представения каталог. В представената от участника техническа характеристика са оферирани 

игли за микробиологични посеви с кат. № 200500, видно от представения каталог посочения 

каталожен номер отговаря на друг продукт  (шпатули на Дригалски). 

3. По позиция 175: 

175.5. – има разминаване между посочения от участника в  техническата характеристика 

продукт и предложения в каталога. В предлаганата техническа характеристика тампоните са с 

пластмасова дръжка, докато предложените в каталога тампони са с дървена дръжка с кат. 

№300250. 

175.6. – има разминаване между посочения от участника в  техническата характеристика 

продукт и предложения в каталога. В представената от участника техническа характеристика 

стерилните тампони са с  накрайник от дакрон или район, докато предложените в каталога 

тампони са с вискозни накрайници с кат. №300252DNA. 

4. По позиция 176: 

176.1. - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и 

представения каталог. В представената от участника техническа характеристика стъклените 

епруветки са с плоско дъно, докато предложените в каталога с кат. №2782 епруветки са с обло 

дъно. 

176.10. - в предоставения от участника каталог не се откриват посочените в техническата 

характеристика стъклени перли.   

5. По позиция 178.6. – в предоставения от участника каталог не се открива посоченият в 

техническата характеристика каталожен номер на метална стойка за отпадъци.  

6. По позиция 180.1. - има разминаване между представената от участника техническа 

характеристика и представения каталог: в представената от участника техническа 

характеристика криокутиите са изработени от полипропилен, а от представения каталог е 

видно, че предлаганите кутии са от поликарбонат. 

7. По позиция 181: 

181.4. - в предоставения от участника каталог не се откриват посочените в техническата 

характеристика ланцети за микро кръвопускане (0,6 мм). 

181.13. - в предоставения от участника каталог не се откриват посочените в техническата 

характеристика химически ръкавици с кат. № 0303. 

181.14. и 181.15. - има разминаване между представената от участника техническа 

характеристика и представения каталог. В представената от участника техническа 

характеристика ръкавиците са винилови с кат. №102, докато в приложения каталог ръкавиците 

са латексови. 

181.21. - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и 

представения каталог. В представената от участника техническа характеристика, оферираните 

гумени ластици са с кат. №0302, докато в предоставения каталог този каталожен номер 

съответства на друг продукт. 
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С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП, комисията реши:  

1. По позиции 176.10, 178.6, 181.4, 181.13. от техническото задание на Възложителя да 

изиска каталог и/или инструкции, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на 

заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. По позиции 164.1., 164.2., 164.3., 164.4., 169.5., 169.6., 175.5., 175.6., 176.1., 180.1., 

181.14., 181.15, 181.21., да изиска обяснение за констатираното разминаване между 

предоставените от участника  техническа характеристика и каталог.   

 

 

4. „Агарта-ЦМ“ ЕООД, -  по позиции: 182 и 186. 

 

 Комисията установи следното: 

1. По позиция 182 - има разминаване между представената от участника техническа 

характеристика и представения каталог. В техническата характеристика е посочен каталожен 

№ RD 30019004, който липсва в представения каталог. 

2. По позиция 186 (подпозиции 1, 2, 3, 4, 5, 6) – посочените в техническата 

характеристика каталожни номера не фигурират в каталога. Не става ясно предложените 

продукти по подпозициите за кои продукти от каталога се отнасят. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП,  комисията реши: 

1. По позиция 186 (подпозиции 1, 2, 3, 4, 5, 6) от техническото задание на Възложителя 

да изиска каталог и/или инструкции, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят 

на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. По позиция 182 да изиска обяснение за констатираното разминаване между 

предоставените от участника техническа характеристика и каталог. 

 

 

 

5. „Оптим Ко” ООД, -  по позиции: 106; 112; 113; 114; 142; 145; 147; 151; 152; 170; 174; 

175; 178; 179.  

 

 Комисията установи следното: 

1. По позиции 147.23, 147.24, 147.62. от представения каталог не е ясно дали 

оферираните продукти по изброените подпозиции отговарят на изискванията на Възложителя. 

Участникът е представил обяснение, че това са нови продукти и не са включени в каталог 

2015г.  

2. По позиция 152 има разминаване между каталожния номер, представен от 

участника в техническата характеристика - кат. № NSE30501, и каталожния номер в 

представения каталог – кат. № NSE20501. 

3. По позиция 174.3. има разминаване между представената от участника техническа 

характеристика и представения каталог. В техническата характеристика е посочено, че 

петритата са с диаметър 60 мм, а от представения каталог е видно , че петритата са с диаметър 

55 мм. 

4. По позиции 175.4. и 175.7. има разминаване между посочения от участника в  

техническата характеристика продукт и предложения в каталога. В техническата 

характеристика стерилните тампони са с памучен накрайник, а от представения каталог е 

видно, че стерилните тампони са с районов накрайник (изкуствена коприна).  

5. По позиция 179: 

179.1. има разминаване между посочения от участника в  техническата характеристика 

продукт и предложения в каталога. В предлаганата техническа характеристика 
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пластмасовите контейнери са с лъжичка, а от представения каталог е видно, че 

пластмасовите контейнери са без лъжичка. 

179.3. има разминаване между каталожния номер, представен от участника в техническата 

характеристика - кат. № 18APN.I, и каталожния номер в представения каталог – кат. № 

18APN. 

 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП комисията реши: 

1. По позиции 147.23, 147.24, 147.62 да изиска от участника да представи инструкции 

или спецификации на производителя, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят 

на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. По позиции 152, 174.3, 175.4, 175.7, и 179.1., 179.3.   да изиска обяснение за 

констатираното разминаване между предоставените от участника техническа характеристика 

и каталог.  

 

 

6. „Биомед Фючар” ЕООД - по позиции: 85; 86; 93; 96; 121; 155; 160; 165; 168; 173; 174; 

175; 179; 180; 184 
 

 Комисията установи следното: 

 1. По позиция 86: изискването на Възложителя е ROX разтворът да е 50 мкМ, а от  

представените от участника техническа характеристика и каталог е видно, че оферирания ROX 

разтвор е 25 мкМ. Също така изискването на Възложителя е мастермикса /2Х/ да е за 

стандартен real-time PCR анализ, а от  представените от участника техническа характеристика 

и каталог е видно, че оферирания мастермикс е за ONE-STEP RT-PCR (обратна 

транскриптаза). 

 2. По позиция 160: изискването на Възложителя е безвредното флуоресцентно 

багрило  за визуализиране на ДНК и РНК да е в опаковка до 0,5 мл, а от  представените от 

участника техническа характеристика и каталог е видно, че оферираното багрило е в 

разфасовка с обем 1мл. 

 3. По позиция 173.4.: изискването на Възложителя е автоматичната лабораторна 

пипета да е с обем 1-10 µl, а от  представените от участника техническа характеристика и 

каталог е видно, че оферираната автоматична пипета е с обем 2-10 µl. 

 4. По позиция 180.1: изискването на Възложителя е криокутиите да са изработени 

от полипропилен, а от  представените от участника техническа характеристика и каталог е 

видно, че криокутиите са от поликарбонат. 

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки 

предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който 

кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички 

подпозициии на обособената позиция, комисията предлага участника за отстраняване от 

процедурата по позиции 86, 160, 173 и 180 .  

 

 1. По позиция 165 (всички подпозиции): от представения каталог не става ясно дали 

оферираните връхчета за автоматични пипети са съвместими с автоматични пипети тип 

Eppendorf Research, Gilson, Biohit, каквото е изискването на възложителя.  

 

 2. По позиция 175:  

175.1.,  175.2., 175.3. -  има разминаване между исканите в техническата характеристика 

тампони с памучен накрайник и предлаганите в каталога тампони с накрайник от изкуствена 

коприна. 

175.4. - има разминаване между исканите в техническата характеристика тампони с памучен 
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накрайник и предлаганите в каталога тампони с накрайник от изкуствена коприна. Също така 

има разминаване и между каталожния номер от техническата хорактеристика кат.№ 

5150/SG/CS, а в каталога каталожния номер е 5150/Е/SG. 

175.5 - има разминаване между исканите в техническата характеристика тампони с памучен 

накрайник и предлаганите в каталога тампони с накрайник от изкуствена коприна. Също така 

има разминаване и между каталожния номер от техническата хорактеристика кат.№ 

5150/SG/CS, а в каталога каталожния номер е 5150/Е/SG. Също така от приложения каталог не 

става ясно дали е изпълнено изискването на възложителя за прикрепване на тампона към 

капачката на епруветката. 

175.7. - има разминаване между исканите в техническата характеристика тампони с памучен 

накрайник и предлаганите в каталога тампони с накрайник от изкуствена коприна. Също така 

има разминаване и между каталожния номер от техническата хорактеристика кат.№ 

5150/SG/CS, а в каталога каталожния номер е 5150/Е/SG. 

 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП комисията реши: 

1. По позиция 165 (всички подпозиции):  участникът да представи инструкции или 

спецификации на производителя, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на 

заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. По позиции 175.1.,  175.2., 175.3., 175.4., 175.5, 175.7.   да изиска обяснение за 

констатираното разминаване между предоставените от участника техническа характеристика 

и каталог.  

 

 

 

7.  „Интербизнес 91“ЕООД, - по позиции: 62; 100; 101; 102; 103; 105; 106; 107; 111; 138; 

140; 141; 145. 

Комисията установи, че представената от участника техническа характеристика и 

каталог са в съответствие с изискванията на  Възложителя. 

 

 

8. „Сарториус България ЕООД” -по позиции: 183. 

Комисията установи, че представената от участника техническа характеристика и 

каталог са в съответствие с изискванията на  Възложителя. 

 

 

9. „Диамед” ООД  – по позиции: 57; 97; 98. 

Комисията установи, че представената от участника техническа характеристика и 

каталог са в съответствие с изискванията на  Възложителя. 

 

 

10. „ЕЛТА 90-М” ООД  -  по позиции: 1; 2; 7; 9; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 

26; 27; 28; 29; 30; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 49; 52; 53; 54; 55; 58; 59; 60; 62; 

64; 65; 66; 67; 69; 70; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 85; 92; 94; 103; 111; 112; 124; 125; 126; 140; 142; 

143; 148; 155; 159; 175. 

 

Комисията установи следното: 

1. По позиция 16:  

16.1., 16.2.:  От представения каталог не става ясно времето за изпълнение на теста, каквото е 

изискването на възложителя (изпълнение в рамките на не повече от 2 часa). Също така в 

представения каталог не е дадена информация за дължината на вълната за отчитане, каквото е 
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изискването на възложителя (дължина на вълната 450 nm и 620 nm). 

 2. По позиция 17: 

17.1, 17.2.: От представения каталог не става ясно времето за изпълнение на теста, каквото е 

изискването на възложителя (изпълнение в рамките на не повече от 2 часa). Също така в 

представения каталог не е дадена информация за дължината на вълната за отчитане, каквото е 

изискването на възложителя (дължина на вълната 450 nm и 620 nm) и не е ясна 

съвместимостта с апарат LKB 5060-006, зададени в техническата характеристика. 

 3. По позиция 18: 

18.1, 18.2.: От представения каталог не става ясно времето за изпълнение на теста, каквото е 

изискването на възложителя (изпълнение в рамките на не повече от 2 часa). Също така в 

представения каталог не е дадена информация за дължината на вълната за отчитане, каквото е 

изискването на възложителя (дължина на вълната 450 nm и 620 nm). 

4. По позиция 19: 

19.1., 19.2., 19.3., 19.4.: От представения каталог не става ясно времето за изпълнение на теста, 

каквото е изискването на възложителя (изпълнение в рамките на не повече от 2 часa). Също 

така в представения каталог не е дадена информация за дължината на вълната за отчитане, 

каквото е изискването на възложителя (дължина на вълната 450 nm и 620 nm). 

 5. По позиция 39: 

39.1., 39.2., 39.3.: В представения каталог липсват каталожните номера на продуктите, 

посочени в техническата характеристика. Не се открива информация за броя на тестовете в 

една опаковка, дължината на вълната и екстинцията на контролите, зададени в техническата 

характеристика. 

 6. По позиция 44: В представения каталог липсва информация за наличието на 

калибратори, както е посочено в техническата характеристика. 

 7. По позиция 60: има разминаване между каталожния номер от техническата 

хорактеристика кат.№ СО3/5 и фигуриращия в каталога каталожния номер СО3/1. 

 8. По позиция 69: В представения каталог липсва информация дали стриповете са 

чупещи се, както е посочено в техническата характеристика (12 чупещи се стрипа). 

 9. По позиция 70: В представения каталог липсва информация дали стриповете са 

чупещи се, както е посочено в техническата характеристика (12 чупещи се стрипа). Също така 

има разминаване между заложената в  техническата характеристика чувствителност на теста 

(чувствителност над 95%) и предложената такава в каталога, която е по-ниска. 

 10. По позиция 125.1: има разминаване между каталожния номер от техническата 

хорактеристика кат.№ 73214 и фигуриращия в каталога каталожен номер кат.№ 73524. 

 11. По позиция 155.3.: В представения каталог липсва информация дали полимеразата е 

инактивирана чрез моноклонално антитяло, каквото е изискването в техническата 

характеристика (полимераза за PCR; горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло). 

12. По позиция 159: има разминаване между посочения в техническата характеристика 

спектър на емитиране (спектър на емитиране около 600 нм) и предоставената информация в 

каталога (спектър 537нм). 

13. По позиция 175:  

175.1., 175.2., 175.3., 175.4., 175.7.: В представения каталог липсва информация дали 

накрайника на тампона е памучен, каквото е изискването в техническата характеристика.   

175.3.: В представения каталог липсва информация за размерите на продукта, както е зададено 

в техническата характеристика (150 на 2,5 мм). 

175.7.: В представения каталог липсва информация за диаметъра на отвора на стерилните 

тампони, както е посочено в техническата характеристика  (диаметър на отвора не по малък от 

11мм).  

 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП комисията реши: 
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1. По позиция 16.1., 16.2., 17.1, 17.2., 18.1, 18.2., 19.1., 19.2., 19.3., 19.4:, 39.1., 39.2., 

39.3., 44, 69, 70, 155.3., 175.3., 175.1., 175.2., 175.3., 175.4., 175.7. участникът да представи 

инструкции или спецификации на производителя, от които да е видно, че оферираните 

продукти отговарят на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. По позиции  60, 70, 125.1, 159 да изиска обяснение за констатираното разминаване 

между предоставените от участника техническа характеристика и каталог.  

 

 

 

11. „Ай Ви Ди България” ООД - по позиции: 16; 17; 19; 33; 34; 37; 40; 42; 43; 49; 50; 71; 

84; 85; 87; 89; 91; 93; 96; 121; 158; 159. 

 

Комисията установи следното: 

1. По позиция 16:  

16.1.: Има разминаване между посочения в каталога тест за едновременно откриване на IgM и 

IgG антитела и посочения в техническата характеристика тест само за IgM антитела. Също 

така има разминаване между посочената в техническата характеристика специфичност 

(специфичност не по-малка от 97%) и посочената в каталога специфичност, която е по-малка.  

В представения каталог липсва информация за броя на контролите в теста, а в техническата 

характеристика е посочено максимум 4 контроли. 

16.2.: Има разминаване между посочената в техническата характеристика специфичност 

(специфичност не по-малка от 97%) и посочената в каталога специфичност, която е по-малка.  

В представения каталог липсва информация за броя на контролите в теста, а в техническата 

характеристика е посочено максимум 4 контроли. 

 2. По позиция 17: 

17.1.: В представения каталог не се открива информация за броя на контролите в теста, а в 

техническата характеристика е посочено максимум 4 контроли. 

17.2.: Има разминаване между посочената в техническата характеристика специфичност 

(специфичност не по-малка от 98%) и посочената в каталога специфичност, която е по-малка.   

 3. По позиция 19:  

19.1., 19.2., 19.3., 19.4.: Има разминаване между посочената в техническата характеристика 

специфичност (специфичност не по-малка от 98%) и посочената в каталога специфичност, 

която е по-малка.   

 4. По позиция 40: 

40.1.: В представения каталог не се открива информация за дължината на вълната, при която 

става отчитането, докато посочената в техническата характеристика дължина на вълната е 

450/620нм. В представения каталог липсва информация за наличието на IgG RFsorbent, 

посочен в техническата характеристика. 

40.2.: В представения каталог не се открива информация за дължината на вълната, при която 

става отчитането, докато посочената в техническата характеристика дължина на вълната е 

450/620нм. Също така липсва информация за наличието на уреаза за провеждане на Avidity 

тест, посочен в техническата характеристика. 

 5. По позиция 42.1.: В представения каталог не се открива информация за дължината на 

вълната, при която става отчитането, докато посочената в техническата характеристика 

дължина на вълната е 450/620нм. В представения каталог липсва информация за наличието на 

IgG RFsorbent, посочен в техническата характеристика. 

 6. По позиция 49: В представения каталог не се открива информация за съдържанието 

на предлагания продукт.  

 7. По позиция 84: В представения каталог не се открива информация за съдържанието 

на търговския набор. Посочената в техническата характеристика информация е: Търговски 
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набор за PCR, съдържащ 2х PCR буфер,  Taq полимераза тип Hot-start химически инхибирана 

при температури <95C, в концентрация 5 единици на микролитър, 400μM смес от нуклеотиди 

и 5mM магнезиев хлорид;  наличен като готов за работа разтвор ; опаковка до 100 реакции от 

50 микролитра. Освен това има разминаване между посочената в техническата характеристика 

Taq полимераза тип Hot-start химически инхибирана, и посочената в каталога антитяло-

инхибирана. 

8. По позиция 87: В представения каталог не се открива информация за наличието на 

carrier RNA, посочен в техническата характеристика. 

9. По позиция 89: В представения каталог не се открива информация за наличието на 

протеиназа К, посочена в техническата характеристика. 

10. По позиция 91: Има разминаване между представената техническа спецификация и 

приложения каталог. От приложения каталог е видно, че оферирания от участника продукт 

(кит) е подходящ за екстракция на ДНК от  бактериални и гъбични култури, но не и от 

цервикални и уретрални секрети, каквото е изискването на възложителя.  

11. По позиция 93: Има разминаване между посочения в каталога набор, който е за 

пречистване на геномна ДНК, докато посоченото в техническата характеристика изискване  е 

наборът да е за пречистване на PCR продукти. 

12. По позиция 158:  

158.3. В представения каталог не се открива информация за разфасофките на продуктите. В 

представеният каталог не се открива каталожния номер, представен в техническата 

характеристика – кат.№ М3091.05.00. 

158.4. В представения каталог не се открива информация за разфасофките на продуктите. В 

представеният каталог не се открива каталожния номер, представен в техническата 

характеристика – кат.№ М3091.05.00. 

158.5. В представения каталог не се открива информация за разфасофките на продуктите.  

представеният каталог не се открива каталожния номер, представен в техническата 

характеристика – кат.№ М6343.1000. 

158.6. В представения каталог не се открива информация за разфасофките на продуктите. В 

представеният каталог не се открива каталожния номер, представен в техническата 

характеристика – кат.№ М6082.500. 

158.8. В представения каталог не се открива информация за разфасофките на продуктите. В 

представеният каталог не се открива каталожния номер, представен в техническата 

характеристика – кат.№ М6321.0500. 

 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП комисията реши: 

1. По позиция 16.1., 16.2., 17.1., 40.1., 40.2., 42.1., 49,  84, 87, 89:, 158.3.,  158.4.,  158.5., 

158.6. 158.8., участникът да представи инструкции или спецификации на производителя, от 

които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от Възложителя 

параметри в техническата характеристика.   

2. По позиции 16.1., 16.2., 17.2., 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 84, 91, 93, да изиска обяснение 

за констатираното разминаване между предоставените от участника техническа 

характеристика и каталог.  

 

 

 

12. Аквахим АД -  по позиции: 74; 76; 77; 78; 87; 88; 89; 91; 93; 96; 155; 156; 157; 158; 160; 

162; 187; 188; 189. 

 

Комисията установи следното: 

1. По позиция 88: Има разминаване между посоченото  в каталога колическтво на 
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елуата (15-20 мкл – с кат.№ R6974-01) и посоченото в техническата характеристика 

количество елуат 10-50 мкл. 

2. По позиция 89: Има разминаване между посоченото  в каталога колическтво на 

елуата (15-20 мкл – с кат.№ R6974-01) и посоченото в техническата характеристика 

количество елуат  – до 100 мкл. 

3. По позиция 157: 

157.1., 157.2: Има разминаване между посоченият  в каталога маркер, който е смесен с 

багрило, докато изискването в техническата характеристика е молекулните ДНК маркери да са 

с отделно багрило за накапване. 

157.3.: Има разминаване между посоченият в каталога маркер, който е смесен с багрило, 

докато изискването в техническата характеристика е молекулните ДНК маркери да са с 

отделно багрило за накапване. Също така има разминаване между посоченият  в каталога 

диапазон на маркера, който е до 2000 bp, докато изискването в техническата характеристика е 

диапазона на маркера да е 100-10000 bp. 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП комисията реши: 

1. По позиции 88, 89, 157.1., 157.2, 157.3. да изиска обяснение за констатираното 

разминаване между предоставените от участника техническа характеристика и каталог.  

 

 

 

13. „Данс Фарма“ЕООД – по позиции: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 21; 27; 28; 30; 37; 42; 43; 

44; 45; 47; 55; 61; 65; 68; 69; 70; 71; 88; 97; 155; 156; 160; 165. 

 

Комисията установи следното: 

1. По позиция 88:  В представения каталог не се открива информация за количеството 

елуат, докато в техническата характеристика е посочен 10-50мкл. 

 2. По позиция 155.3.: Има разминаване между посочената в техническата 

характеристика Hot-start Taq полимераза за PCR с горещ старт чрез инхибиращо 

моноклонално антитяло, докато в приложения каталог Taq полимеразата е химично 

инактивирана. 

   

 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП комисията реши: 

1. По позиция 88 участникът да представи инструкции или спецификации на 

производителя, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от 

Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. По позиция 155.3 да изиска обяснение за констатираното разминаване между 

предоставените от участника техническа характеристика и каталог.  

 

 

 

14. „Антисел България ООД -   по позиции: 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 93; 96; 121; 155; 

156; 158; 180; 187; 188. 

 

 

Комисията установи следното: 

 1. По позиция 83: изискването на Възложителя е: OneStep RT-PCR кит за РНК-ов 

вирус; Съдържащ: за 100 x 50 ul реакции - OneStep RT-PCR Enzyme Mix (1 x 200 ul) 

(съдържащ Reverse Transcriptase, HotStarTaq DNA Polymerase, действаща при загряване до 

95С), 5x OneStep RT-PCR Buffer , dNTP Mix ), 5x GC стапящ/блокиращ реагент, RNase-free 
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water, а от  представените от участника техническа характеристика и каталог е видно, че 

оферирания кит  е без наличие на GC стапящ/блокиращ реагент в окомплектовката. 

2. По позиция 85: изискването на Възложителя е: Микс 2х за бърза и високо 

специфична Hot start PCR реакция в обем от 50мкл съдържащ: Всички необходими 

компоненти за мултиплексна PCR реакция, включително буфер за директно накапване на гел, 

който да е част от окомплектовката, за да може да се използва директно в PCR реакцията. От  

представените от участника техническа характеристика и каталог е видно, че участника 

оферира два отделни продукта, а не микс. 

3. По позиция 86: изискването на Възложителя е: Мастермикс /2Х/ за стандартен real-

time PCR анализ, съдържащ термично активираща се ДНК полимераза,  дезоксирибо-

нуклеотиди (вкл.dUTP) и оптимизиран ензимен буфер; в отделни епруветки - 50 мкМ ROX  и 

вода без нуклеази, опак. до 200 реакции от 25мкл. От  представените от участника техническа 

характеристика и каталог е видно, че в оферирания мастермикс не се съдържа 50 мкМ ROX. 

4. По позиция 87: изискването на Възложителя е: Кит за ръчна екстракция на вирусна 

РНК от серум, плазма, кръв, телесни течности и др. за 50 реакции; колонно-базиран, снабден 

carrier RNA, събирателни епруветки (2 ml), RNase-free буфери. От  представените от участника 

техническа характеристика и каталог е видно, че в оферирания кит е за екстракция на РНК и 

ДНК. 

 5.  По позиция 180: 

180.1: изискването на Възложителя е криокутиите да са изработени от полипропилен, а от  

представените от участника техническа характеристика и каталог е видно, че криокутиите са 

от поликарбонат.  

180.2.: изискването на Възложителя е: Картонени криокутии за криоепруветки от 2 мл за 100 

епруветки. В представения каталог не се открива информация за броя на епруветките, 

съдържащи се в кутията. 

 

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки 

предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който 

кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички 

подпозициии на обособената позиция, комисията предлага участника за отстраняване от 

процедурата по позиции 83, 85, 86, 87 и 180..  

 

 

 

1. По позиция 155: 

155.3.: В представения каталог не се открива информация за това предложената мерна 

единица „реакция” на колко единици ензим отговаря, докато в техническата характеристика е 

посочена мярна единица „единица”. 

155.4.: Има разминаване между посочения в приложения каталог разфасовка на продукта – 

300 единици и изискваните в техническата характеристика 1000 единици. Не е ясно как ще 

бъде доставен продуктът, поради неделимостта на разфасовката. 

2. По позиция 158.8: В представения каталог не се открива информация за това дали  

предложеният продукт е дейонизиран формамид и предназначен за молекулярна биология, 

както е посочено в техническата характеристика. 

 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП комисията реши: 

1. По позиции 155.3, 158.8. участникът да представи инструкции или спецификации на 

производителя, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от 

Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. По позиция 155.4. да изиска обяснение за констатираното разминаване между 
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предоставените от участника техническа характеристика и каталог.  

 

 

15. „АА Медикъл България”– по позиции: 5; 63; 66; 119; 140; 149. 

 

Комисията установи следното: 

1. По позиция 5: В представения каталог не се открива информация за съдържанието на 

предлагания продукт ELISA тестове за токсоплазмоза и неговото съответствие с техническата 

характеристика. 

2. По позиция 140: Има разминаване между посочения в приложения каталог продукт с 

кат.№ 62781, който е за определяне на антибиотична чувствителност, докато в техническата 

характеристика е заложено кит за биохимична идентификация и определяне на антибиотична 

чувствителност. 

3. По позиция 149: Има разминаване между посочения в техническата характеристика 

продукт с кат.№Amp за 10 показателя, докато в приложения каталог под този номер 

фигурират повече от един продукт, отговарящ на изискването за 10 показателя.  

 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП комисията реши: 

1. По позиция 5 участникът да представи инструкции или спецификации на 

производителя, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от 

Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. По позиции 140, 149 да изиска обяснение за констатираното разминаване между 

предоставените от участника техническа характеристика и каталог.  

 

 

16. Биосистеми ООД - позиции: 74; 76; 77; 78; 79; 81; 82; 85; 86; 88; 93; 96; 156; 157; 171. 

 

Комисията установи следното: 

1. По позиция 79: Има разминаване между представения каталог и техническата 

характеристика. В приложения каталог тестът е за детекция на Salmonella, докато посочения в 

техническата характеристика тест е за детекция на S. Typhi.  

 2. По позиция 81: Има разминаване между представения каталог и техническата 

характеристика. В приложения каталог тестът за детекция на B.pertussis съдържа два отделни 

продукта: 1. праймери, контроли, сонди и 2. мастер микс, докато посочения в техническата 

характеристика тест съдържа един продукт. В представения каталог не се открива информация 

за концентрацията и количеството на позитивната контрола, както е заложено в техническата 

характеристика – контрола за подготовка на стандартна крива с минимум 5 стандартни точки.  

 3. По позиция 82: Има разминаване между посочения в приложения каталог тест, който 

не дискриминира B.parapertussis от B.bronchiseptica, и посочения в техническата 

характеристика тест за детекция само на B.parapertussis.  

 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП комисията реши: 

1. По позиция 81 участникът да представи инструкции или спецификации на 

производителя, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от 

Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. По позиции 79, 81, 82 да изиска обяснение за констатираното разминаване между 

предоставените от участника техническа характеристика и каталог.  
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17. „Ридаком“ЕООД - по позиции: 1; 6; 8; 9; 10; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 26; 27; 29; 30; 34; 

37; 40; 54; 55; 61; 62; 64; 65; 66; 68; 71; 94; 95; 96; 106; 107; 109; 110; 112; 113; 114; 118; 119; 

121; 122; 124; 128; 140; 142; 143; 145; 150; 174; 175; 179; 187; 188; 189. 

 

 

Комисията установи следното: 

 

 По обособена позиция 19 участникът не е представил плик №2 – „Предложение за 

изпълнение на поръчката”.  

 Въз основа на гореизложеното, комисията ще предложи на Възложителя участникът 

да бъде отстранен на основание чл. 69, ал. 1, т. 1. във връзка с чл. 56, ал. 1, т.7. и чл.57, ал.2, т.2  

от ЗОП по обособена позиция 19.  

 

 1. По позиция 16:  

16.1.: В представения каталог не се открива информация за техническата характеристика на 

предлагания продукт, както е заложено в техническата спецификация. 

16.2.: Има разминаване между посочения в техническата характеристика каталожен номер на 

продукта (кат.№1201-11 ) и този номер в техническата спецификация (кат.№ EG 112). Също 

така в представения каталог не се открива информация за съвместимост с апарат апарат LKB 

5060-006, както е изискването в техническата характеристика. Има разминаване между  

отчитането на контролите (2 контроли и 4 калибратора), посочените в предложения каталог, 

докато в  техническата характеристика изискването е максимум 4 контроли. 

 2. По позиция 17: 

17.1.: В представения каталог не се открива информация за техническата характеристика на 

предлагания продукт. Посочени са единствено каталожните номера на тестовете, които 

фирмата предлага. 

17.2.: В представения каталог не се открива информация за техническата характеристика на 

предлагания продукт. Има разминаване между посочения в техническата характеристика 

каталожен номер на продукта (кат.№ ЕМ 101), като този номер в техническата спецификация 

съответства на друг продукт. 

 3. По позиция 18: 

18.1, 18.2: В представения каталог не се открива информация дали тестовете са само за in vitro 

диагностика, както е заложено в техническата спецификация. 

 4. По позиция 34.2.: Има разминаване между посочената в каталога техническа 

характеристика на продукта, при която отчитането става въз основа на една отрицателна 

контрола и четири калибратора, а изискването в  техническата спецификация е за една 

отрицателна и една положителна контрола. 

5. По позиция 40.2.: Има разминаване между посоченият в каталога продукт, който не е 

за определяне на авидност на IgG антитела, както е изискуемо в техническата спецификация. 

В представения каталог не се открива информация за наличието на уреаза, както е изискуемо в 

техническата спецификация. 

 6. По позиция 54: В представения каталог не се открива информация дали е изпълнено 

изискването в техническата спецификация тестът да е имунохроматографски. 

7. По позиция 55: В представения каталог не се открива информация дали е изпълнено 

изискването в техническата спецификация тестът да е имунохроматографски. Също така в 

представения каталог не се открива информация за времето и температурата за провеждане на 

теста, както е изискуемо в техническата спецификация. Също така в представения каталог не 

се открива информация за провеждане на теста без необходимост от допълнителни стъпки и 

консумативи. 

 8. По позиция 61: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на 
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продукта (кат.№ 40100) и този номер в техническата спецификация (кат.№ 4100). 

 9. По позиция 64: В представения каталог не се открива информация за 

чувствителността и специфичността на продукта, както е изискването в техническата 

спецификация. 

 10. По позиция 65: В представения каталог не се открива информация за броя тестове 

на продукта, както е изискването в техническата спецификация (до 20 теста). 

 11. По позиция 71: Има разминаване между посочения в каталога брой на тестовете –  

125 теста с кат.№ 40130, и исканите в техническата спецификация до 100 теста. 

 12. По позиция 94:  В представения каталог не се открива информация дали китът е 

приложим за серум, ликвор, биопсични материали и фекални проби, както е изискването в 

техническата спецификация. 

 13. По позиция 121: В представения каталог не се открива информация за каталожния 

номер на продукта, а в техническата спецификация е посочен кат № FBS-H1-12A. 

 14. По позиция 122: В представения каталог не се открива информация за каталожния 

номер на продукта, а в техническата характеристика е посочен кат № BSA – 1U. Също така не 

се открива информация дали фракция V и pH на продукта отговарят на изискването в 

техническата характеристика.  

 15. По позиция 128: 

128.4.: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на продукта (кат.№ 

TS1411) и този номер в техническата характеристика (кат.№ TR1411). 

128.5.: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на продукта (кат.№ 

TS1420) и този номер в техническата характеристика (кат.№TR1420). 

128.6: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на продукта (кат.№ 

RS1421) и този номер в техническата характеристика (кат.№TR1421). 

128.7: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на продукта (кат.№ 

RS1422) и този номер в техническата характеристика (кат.№TR1422). 

 16. По позиция 140:  Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на 

продукта (кат.№ 2060) и този номер в техническата характеристика (кат.№2040). В 

представения каталог не се открива информация дали продуктът отговаря на изискването за 

определяне на антибиотична чувствителност, каквото е изискването в техническата 

характеристика. 

 17. По позиция 174.2: В представения каталог не се открива информация за каталожния 

номер на продукта, посочен в техническата характеристика (РЕТ90055). 

 18. По позиция 175: 

175.1.: В представения каталог не се открива информация за наличието на въглен, както е 

заложено в техническата характеристика. Също така има разминаване между посочения в 

каталога накрайник от район, докато изискването в техническата характеристика е накрайника 

да е памучен. 

175.2.: Има разминаване между посочения в каталога накрайник от район, докато изискването 

в техническата характеристика е накрайника да е памучен. Също така има разминаване между 

посочения в каталога размер на тампона – 150мм, докато изискването в техническата 

характеристика е дължината да е 160мм. 

175.3.: Има разминаване между посочената в каталога дървена дръжка, докато изискването в 

техническата характеристика е дръжката да е пластмасова. 

175.4.: В представения каталог не се открива информация за размера на тампона, вида на 

накрайника и материала на дръжката. 

175.5.: В представения каталог не се открива информация за това, дали дръжката на тампона е 

прикрепена към капачката на епруветката. Също така не се открива информация за вида на 

материала на дръжката. 

175.6.: В представения каталог не се открива информация за вида на материала на дръжката. 
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Също така не се открива информация за вида на накрайника (дакрон или район). Също така не 

се открива информация за наличието на транспортна среда в епруветката. 

175.7.: В представения каталог не се открива информация за вида на материала на дръжката. 

Също така не се открива информация за вида на накрайника и за размера на тампона. 

 19. По позиция 179.4.: Има разминаване между посочения в каталога обем на продукта 

(3 литра) и заложения в техническата характеристика обем обем 1,5л. 

 20. По позиция 188: В предложеният каталог не се открива информация за предлагания 

продукт. Приложените материали не се отнасят до изискуемия продукт. В предложеният 

каталог не се откриват каталожните номера, посочени в техническата характеристика. 

 21. По позиция 189: В предложеният каталог не се открива информация за скалата на 

синтез на продукта, както е заложено в техническата характеристика (скала на синтез между 

20 и 50 наномола (nmol)). 

 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП комисията реши: 

1. По позиции 16.1, 16.2, 17.1., 17.2, 18.1, 18.2, 40.2, 54, 55,  64,  65,  94, 121, 122, 140, 

174.2, 175.1, 175.4, 175.5, 175.6., 175.7, 188, 189 участникът да представи инструкции или 

спецификации на производителя, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на 

заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. По позиции 16.2, 17.2, 34.2, 40.2, 61, 71, 128.4, 128.5, 128.6, 128.7, 140, 175.1, 175.2, 

175.3., 179.4 да изиска обяснение за констатираното разминаване между предоставените от 

участника техническа характеристика и каталог.  

 

 

18. Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД - по позиции: 83; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 93; 94; 95; 96; 

153; 155; 156; 157; 159; 160; 189. 

 

Комисията установи следното: 

1. По позиция 153: В предложеният каталог не се открива информация за 

температурата, при която буферния разтвор има pH 4,0, както е посочено в техническата 

характеристика (при 20°С). 

2. По позиция 155: 

155.2: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на продукта (кат.№ 01-

1020) и този номер в техническата характеристика (кат.№ 01-8120). 

155.3.: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на продукта (кат.№ 01-

8020) и този номер в техническата характеристика (кат.№ 01-1020). 

 3. По позиция 160: В предложеният каталог не се открива информация за спектъра на 

емитиране на флуоресцентното багрило, докато посочения спектър на емитиране в 

техническата характеристика е: макс. спектър на емитиране около 600 нм. Има разминаване 

между посочения в каталога обем на багрилото 1 мл, и посочения в техническата 

характеристика обем: опаковка до 0,5 мл. 

 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП комисията реши: 

1. По позиции 153, 160 участникът да представи инструкции или спецификации на 

производителя, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от 

Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. По позиции 155.2, 155.3, 160 да изиска обяснение за констатираното разминаване 

между предоставените от участника техническа характеристика и каталог.  

 

 

19. „ФОТ” ООД,  – по позиции: 85; 96; 99; 114; 118; 119; 121; 122; 123; 139; 150; 153; 154; 
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155; 158; 161; 163; 165; 166; 167; 168; 169; 173; 174; 176; 177; 178; 179; 180; 182; 183; 187; 

188; 189; 190. 

 

Комисията установи следното: 

 

 По обособена позиция 173.6 участникът е представил плик №2 – „Предложение за 

изпълнение на поръчката”, в който фигурира графа със цена на производителя за продукта, 

което е недопустимо. В  плик №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, може да бъде 

поставен единствено техническата оферта на участника. Също така по обособена позиция 

173.5.: има разминаване между изискването на възложителя за обем и оферирания продукт. 

Искането на възложителя е 30-300 мкл на осемканална автоматична пипета,  а предлаганата в 

каталога пипета с обем 50-300мкл. По подпозиции 173.1., 173.2., 173.3., 173.4., 173.5 в 

представеният каталог не се открива информация  за стъпката на нагласяне на пипетите, както 

е заложено в техническата характеристика. 

 

 Въз основа на гореизложеното и  на основание чл. 69, ал. 1, т. 4,  във връзка с чл.57, 

ал.2, т.2 и т.3 от ЗОП, и  имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник 

в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта 

за всички подпозициии на обособената позиция,  комисията предлага участника за 

отстраняване от процедурата по обособена позиция 173.  

 

 

1. По позиция 85: Има разминаване между изискването в техническата характеристика 

за Микс за Hot start PCR и предложения в каталога микс. Има разминаване между изискването 

в техническата характеристика Миксът да е за мултиплексен  PCR и предложения в каталога 

микс. В предложеният каталог не се открива информация дали е изпълнено изискването в 

техническата характеристика за наличие на буфер за директно накапване на гел. 

2. По позиция 122: В предложеният каталог не се открива информация дали е 

изпълнено изискването в техническата характеристика предложеният продукт Говежди 

серумен албумин да е фракция V. 

 3. По позиция 123.4.: В предложеният каталог не се открива информация дали Среда 

DMEM съдържа Dulbecco modified Minimum Essential Medium, както е изискването в 

техническата характеристика. 

 4. По позиция 158.7.: Има разминаване между изискването в техническата 

характеристика Флуоресцентното багрило да е за Real-time PCR и предложеното в каталога 

багрило, което е за електрофореза. 

 5. По позиция 166: 

166.3., 166.4.: В представеният каталог не се открива информация за издръжливостта на 

епруветките до температури от -80С и дали са автоклавируеми, както е изискването в 

техническата характеристика. В представеният каталог не се открива информация за 

издръжливостта на епруветките на фенол и хлороформ, както е изискването в техническата 

характеристика. Също така има разминаване между изискването в техническата 

характеристика за издръжливост на епруветките на центрофугиране до 25 000 хg, и посочената 

в каталога издръжливост на центрофугиране до 20 000 хg. 

166.5.: В представеният каталог не се открива информация за наличието на матирана 

повърхност за писане на епруветките, както е изискването в техническата характеристика. 

166.8.: В представеният каталог не се открива информация дали епруветките са 

силиконизирани, както е изискването в техническата характеристика. 

166.9.: Има разминаване между изискването в техническата характеристика за индивидуално 

опаковани епруветки и посочените в каталога епруветки. Има разминаване между изискването 
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в техническата характеристика за размер на епруветките от 12.4мм и посочения в каталога 

размер от 12мм. 

166.10.: Има разминаване между изискването в техническата характеристика за големината на 

епруветките – 18мм, и посочения в каталога размер от 17мм. 

166.12.: Има разминаване между изискването в техническата характеристика за размери на 

епруветките с капачката = 17 х 125 мм и посочения в каталога размер 17,5 х 118,5 мм. Има 

разминаване между изискването в техническата характеристика за външния диаметър на 

капачката до 21мм и посочения в каталога диаметър на капачката 22,9 мм. 

166.14.: В представеният каталог не се открива информация дали криоепруветките са с 

винтова капачка с гумен уплътнител, както е изискването в техническата характеристика. 

 6. По позиция 168.1.: В представеният каталог не се открива информация за 

градуировката на Пастьорови пипети, както е изискването в техническата характеристика - с 

градуировка през 0.5мл. 

 7.  По позиция 169: 

169.2.: Има разминаване между изискването в техническата характеристика за Хром-никелови 

йозета и предложения в каталога продукт – само накрайник за йозета. 

169.5.:  В представеният каталог не се открива информация  дали стерилните йозета за 

еднократна употреба са индивидуално опаковани, както е изискването в техническата 

характеристика. 

169.6.: В представеният каталог не се открива информация  за диаметъра на Игли за 

микробиологични посеви, както е заложено в техническата характеристика (диаметър до 

1.5мм). 

169.8.:  Има разминаване между изискването в техническата характеристика за дължина на 

ножиците от 140 мм и предлаганите в каталога ножици с дължина 130мм. 

169.9.: Има разминаване между изискването в техническата характеристика за дължина на 

ножиците от 200 мм и предлаганите в каталога ножици с дължина 160мм. 

169.13., 169.14.: В представеният каталог не се открива информация  дали скалпелите са 

индивидуално опаоковани, както е заложено в техническата характеристика. 

169.16.: В представеният каталог не се открива информация за каталожния номер кат.№ 

086.05.001 на продукта, посочен в техническата характеристика. 

8. По позиция 176.1.: В представеният каталог не се открива информация дали 

предлаганите епруветки са с плоско дъно, както е заложено в техническата характеристика. 

9. По позиция 177: В представеният каталог не се открива информация дали 

предлаганите Микроскопски стъкла са с тефлоново покритие, както е заложено в техническата 

характеристика. 

10. По позиция 179: 

179.1.:  В представеният каталог не се открива информация за обема на Пластмасовите 

контейнери, докато заложения в техническата характеристика обем е до 50 мл. 

179.4.: Има разминаване между изискването в техническата характеристика за обем 1,5л на 

Контейнери за биологични отпадъци,  и предлагания в каталога обем от 3л. 

11. По позиция 180.1., 180.2.: Има разминаване между изискването в техническата 

характеристика за криокутии за 100 епруветки и предлаганите в каталога криокутии за 81 

епруветки. 

12. По позиция 182: В представеният каталог не се открива информация за каталожния 

номер на продукта (Ръкавици – НИТРИЛОВИ),  представен в техническата характеристика – 

кат. № 9921317-150ЕА. 

 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП комисията реши: 

1. По позиции 85, 122, 123.4, 166.3, 166.4, 166.5., 166.8, 166.14., 168.1, 169.5., 169.6, 

169.13., 169.14, 169.16., 176.1., 177, 179.1, 182 участникът да представи инструкции или 
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спецификации на производителя, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на 

заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. По позиции 85, 158.7, 166.3, 166.4, 166.9, 166.10, 166.12, 169.2, 169.8, 169.9, 179.4, 

180.1, 180.2. да изиска обяснение за констатираното разминаване между предоставените от 

участника техническа характеристика и каталог.  
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