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                АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: 9411/15.02.2019г. 

Възложител: Селскостопанска академия София 

Поделение: -------------- 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 236 

Адрес: гр. София, р-н Красна поляна, ул. Суходолска 30 

Лице за контакт: Проф. д-р Васил Николов 

Телефон: 02 812 7505 

E-mail: mgencheva@agriacad.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[x] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана 

работна станция за накапване на реакционни смеси за нуждите на Селскостопанска 

академия”. 

 
Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка, 

монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана работна станция за накапване на 

реакционни смеси за нуждите на Селскостопанска академия” . Изискванията към 

оборудването са  описани в Техническата спецификация.  

Срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката: 

- Срок за доставка, монтаж и настройка - не по-дълъг от 30 календарни дни от 

превеждане на авансовото плащане по договора; 

- Срок за гаранционна поддръжка – не по-малко от 24 (двадесет и четири) 

месеца, от датата на подписване на приемо-предавателен протокол. 

- Срок за реакция при повреда в срока на гаранционната поддръжка: не по-

дълъг от 2 (два) дни, считано от датата на уведомяване от възложителя. 

 

Място на извършване: гр. София, Агробиоинститут гр. София,ул. Драган Цанков №8, ет.4 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69000 лв. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

1. В поръчката може да участва всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице или техни обединения, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на Възложителя, както и за което 

отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

2. Когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически 

лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за отстраняване е 

налице за член на обединението. 

3. Не може да участва в поръчката за възлагане на обществена поръчка 

чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, 

e налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

4. Участник в поръчката, за когото са налице основания за отстраняване, има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

- че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

- е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

- че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 

57, ал. 3 от ЗОП. 

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител 

на друг участник, не може да представя самостоятелно заявление за участие или оферта. 

6. В поръчката за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

6.1. В случай на участник – обединение, което не е юридическо лице трябва 

да се представи копие от документ от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

• правата и задълженията на участниците в обединението; 

• разпределението на отговорността между членовете на обединението, като 
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бъде определен партньора, който да представлява обединението за целите на обществената 

поръчка; 

• дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

6.2. При изпълнението на обществената поръчка участниците в 

обединението отговарят солидарно. 

7. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената 

поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съобразно 

законодателството на държавата, в която е установен. 

8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура. „Свързани лица“ са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по 

съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта 

степен включително. 

„Контрол“ е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно 

дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 

решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

9. На основание чл. 3, т. 8 и ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат 

пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

10. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

11. Не се допускат варианти на офертата. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: ------- 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА 

 Количество - един брой автоматизирана работна станция.  

 

 Предназначение – автоматизирана работна станция за накапване на реакционни 

смеси. 

 Минимални технически изисквания към закупуваната техника. 

Критерии Изисквания 
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Пипетираща глава Софтуерно контролирана, скорост 20–150 µl/s; 

Динамичен контрол на нивото на течността, с цел 

ограничаване на нежелания пренос на течности. 

Прецизност CV < 6%, при обеми от 1 µl до 2 µl;  

CV < 1%, при обеми над 2 µl 

Обем на връхчета 1–200 µl или по-широк 

Кондуктивни типчета с филтър Подходящи за детекция на нивото на течността 

Детекция на нивото на 

течността 

Съвместно с кондуктивни типчета, да може да 

детектира ниво 10 µl в PCR епруветки 

Отпадък Изхвърляне на типчетата извън машината 

UV лампа Наличие на UV лампа за стерилизация 

HEPA филтър Осигуряване на чист въздух под позитивно налягане 

в затворената камера 

Размери Не повече от 65 х 65 х 65 см. Без кабелите 

Тегло Не повече от 50 кг. 

Работна площ Минимум 6 позиции за адаптери и стативи с типчета;  

Отделен блок на мастър микс;  

Отделен блок за теагенти;  

Възможност за конфигуриране на функцията на всяко 

място по избор на потребителя. 

Окомплектовка (консумативи) Минимална окомплектовка:  

20 статива по 96 типчета;  

25 градуирани епруветки по 5 мл.; 

100 PCR епруветки по 0.2 мл.; 

5 кутии за изхвърляне на типчета 

Окомплектовка (аксесоари) Минимална окомплектовка:  

2 адаптера за 96 ямови плаки;  

1 адаптер за 1.5 мл. епруветки;  

1 реагентен блок;  

2 мастър микс блока;  

4 държача за връхчета;  

Комуникации Минимум RS-232 и USB 

Защита Спиране на работа при отваряне на капака с 

възможност за продължаване след затваряне 

Минимален набор от 

програмируеми приложения  

Възможност за накапване на повече от един PCR 

сетъп в един рън. 

Скорост Възможност за накапване на 96 PCR реакции в 

рамките на 30 минути 

 

Комплектацията да включва:  

Минимална окомплектовка:  

20 статива по 96 типчета;  

25 градуирани епруветки по 5 мл.; 

100 PCR епруветки по 0.2 мл.; 

5 кутии за изхвърляне на типчета 

 

6.  Изисквания за срок на годност и жизнен цикъл 

Предлаганото оборудване трябва да бъде от производители, сертифицирани по 

стандарта за качество ISO 9001:2015 или еквивалентен в обхвата на предмета на поръчката. 

Участникът трябва да декларира, че предлаганото оборудване е ново, 

неупотребявано, нерециклирано и е в производствената листа на производителя към 
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момента на подаване на предложението. Доставяното оборудване трябва да бъде в 

оригинални фабрични опаковки. 

Окомплектовката на оборудването трябва да включва всички аксесоари, необходими 

за правилната му работа като захранващи кабели, кабели за връзка, адаптери, захранващи 

адаптери и др. 

Всички разходи: за опаковка, доставка, транспортни и други разходи, данъци, такси, 

мита и т.н., са за сметка на Изпълнителя. 

 Изисквания към изпълнението. 

 Опаковане, транспортиране, временно складиране 

Опаковката на доставяното оборудване трябва да отговаря на действащите 

нормативни актове, стандарти и технически изисквания на производителя и да осигурява 

запазването на оборудването по време на транспорта. Транспортът да се извърши от 

изпълнителя до гр.София, бул. Драган Цанков №8 ет.4.  

 

 Входящ контрол, монтаж и въвеждане в експлоатация 

Входящият контрол включва проверка на съответното оборудване и съпровождащата го 

документация  с изискванията на настоящото задание. За окончателното приемане на 

детектора трябва да бъдат проведени успешни функционални изпитания,  доказващи 

параметрите , гарантирани от производителя. 

  

 Условия за монтаж 

- автоматизираната работна станция  трябва да се монтира на следния адрес: гр.София, 

бул. Драган Цанков №8, ет.4 в лабораторията на Агробиоинститут /АБИ/ – София. 

 

След приключване на монтажа  се  извършват  функционални  изпитания на 

автоматизираната работна станция  и се изготвят протоколи за извършените дейности. 

Изпълнителят изготвя и предава инструкция за експлоатация на автоматизираната 

работна станция. 

 

 Обучение на персонала за работа с автоматизираната работна станция - Еднократно 

обучение на една група от до пет служители на възложителя за работа с автоматизираната 

работна станция. 

 

 Гаранции, гаранционно обслужване и след гаранционно обслужване 

• Гаранция минимум 24 (двадесет и четири) месеца след подписване на приемо-

предавателен протокол, който се подписва след обучението на персонала за работа с 

детектора. 

• Срок за реакция при повреда – до 2 (два) дни от датата на уведомяването.  

 

 Изисквания към гаранционната поддръжка, като участникът трябва да осигури 

гаранционно обслужване на място или в оторизиран сервиз.  

 

11.Изисквания към участниците: 

 а. Участниците да имат внедрена система за управление на качеството - ISO 

9001:2015 или еквивалентен, издаден от организация, акредитирана от Изпълнителна 

агенция „Българска служба за акредитация”, от друг национален орган за акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация за съответната област сертификати и от органи, установени в 

други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството. Притежаваният сертификат да покрива дейности в областта на търговията с 

лабораторно оборудване. 

 Б.   Участниците да имат внедрена система за управление на качеството – ISO 
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9001:2015 или еквивалент на производителя на оборудването за въведена Система за 

управление на качеството за производство на апаратура – копие, придружено с официален 

превод на български език, ако е на чужд език. Притежаваният сертификат да покрива 

дейности в областта на производството на лабораторно оборудване. 

в. Участниците да са производители на оборудването, или упълномощен от него 

представител, за продажба, гаранционно и извънгаранционно обслужване на територията на 

РБългария . 

г. В последните три години считано от датата на подаване на оферта участникът 

трябва да е изпълнил поне една дейност/доставка с предмет и обем идентичен или сходен с 

предмета на настоящата обществена поръчка. 

 За еднакви или сходни доставки и услуги ще се приемат изпълнени услуги/проекти 

за доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на лабораторно оборудване, свързано с 

извършването на генетични анализи. 

Доказва се със списък по образец на доставките и услугите, които са идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателства за извършените доставки 

 

12.Приемане на изпълнените работи 

Предаването и приемането на автоматизираната работна станция се извършва с 

двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на 

възложителя и на изпълнителя, след извършени фукционални проби и проведено обучение. 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с   

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания 

или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 

работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

 икономически най – изгодна оферта. 

         5. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА  И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ  

    Възлагането на настоящата обществена поръчка се извършва по Методика за 

определяне на комплексна оценка на офертите.  

    Възложителят ще прилага Методиката по отношение на всички, допуснати до оценка 

оферти, без да я променя.  

     Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, подадена за 

участие в обществена поръчка с предмет  „Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на  

автоматизирана работна станция за накапване на реакционни смеси за нуждите на 

Селскостопанска академия” е следната: 

         Комплексната оценка на офертата представлява сбор от оценките по отделните 
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показатели и се определя по формулата: 

КО = Ц + ГС+СД+ДПЕ, където 

КО е комплексна оценка, 

Ц е оценката в точки по показател «Цена», 

ГС е оценката в точки по показател «Гаранционен срок» 

СД е оценката в точки по показател «Срок на доставка» 

ДПЕ е оценката в точки по показател «Допълнително предложени елементи или 

технически и функционални параметри, надвишаващи минималните изисквания» 

Относителната тежест на показател «Цена» е 50 % 

Относителната тежест на показател «Гаранционен срок» е 15 % 

Относителната тежест на показател «Срок на доставка» е 15 % 

Относителната тежест на показател «Допълнително предложени елементи или 

технически и функционални параметри, надвишаващи минималните изисквания» е 20%. 

 

Оценката в точки по показател  „Цена” се определя по формулата: 

                   Цmin 

Ц  = 50 х ––––––––, където 

                   Цi 

Цmin е най-ниската цена в лева, предложена от участник, допуснат до оценка, а 

Цi е предложената цена в лева от конкретния участник, чието предложение се 

оценява. 

Най-високата оценка по този показател е 50 точки и се дава на участника, предложил 

горепосочените компоненти, така че сборът им да формира най-малко число.  

 

Оценката в точки по показател „Гаранционен срок” се определя по формулата: 

                      ГСi 

ГС = 15 х ––––––––––, където 

                      ГСmax 

ГСi e предложения гаранционен срок в месеци от конкретния участник, чието 

предложение се оценява. 

ГСmax е най-дългия гаранционен срок в месеци, предложен от участник, допуснат до 

оценка. 

Най-високата оценка по този показател е 15 точки и се дава на участника, предложил 

най-дълъг гаранционен срок. 

 

Оценката в точки по показател „Срок на доставка“ 

 

  СДmin 

СД = 15 х ––––––––––, където 

СДi 

СДi e предложения срок на доставка в дни от конкретния участник, чието 

предложение се оценява. 

СДmin е най-късия срок на доставка в дни, предложен от участник, допуснат до 

оценка. 

Най-високата оценка по този показател е 15 точки и се дава на участник, предложил 

най-късия срок на доставка. 

 

Оценката в точки по показател „Допълнително предложени елементи или 

технически и функционални параметри, надвишаващи минималните изисквания” е 

сбор от получени точки за наличие на следните елементи или технически и функционални 

параметри: 

 Неограничен лиценз, безплатни обновявания чрез сваляне от страницата на   
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производителя – 4 точки;  

Възможност за накапване на повече от един PCR сетъп в един рън – 8 точки; 

 Възможност за виртуално стартиране на накапване с цел симулация на протокола без

реагенти - 4 точки;  

 Възможност за генериране на подробни отчети преди и след всеки рън - 1 точки; 

 Автоматично пресмятане на необходимите обеми реактиви

Наличие на допълнителен софтуер с готови протоколи за работа с набори от реагенти на

производителя - 2 точки;  

 Възможност за конфигуриране на функцията на всяко място по избор на потребителя – 

1  точки. 

 

Липсата на съответния елемент на Допълнително предложени елементи или технически и 

функционални параметри, надвишаващи минималните изисквания не носи точки на 

участника. 

Най-високата оценка по този показател е 20 точки и се дава на участника, предложил 

наличие на всички посочени Допълнително предложени елементи или технически и 

функционални параметри. 

Максималната комплексна оценка на оферта е 100 точки. 

При изчисляване на конкретните оценки по формулите стойностите се закръглят с 

точност до третата цифра след десетичната запетая. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място, а 

останалите в низходящ ред. 

На основание чл.70, ал.4 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две или повече 

оферти са равни, когато е избран критерият по чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, за икономически най-

изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 

цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и 

се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

            Избор на изпълнител 

Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител. 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 26.02.2019г.                      Час: 16:30 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 26.06.2019г.                     Час: 16:30 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 28.02.2019г.                      Час: 10:00 

  

Място на отваряне на офертите: гр. София, р-н Красна поляна, ул. Суходолска 30 

  

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
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Друга информация (когато е приложимо): [……] 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 15.02.2019г. 

Възложител 

Трите имена: Васил Стоименов Николов 

Длъжност: Председател 

 


