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Членовете на Комисията се убедиха, че предложенията са постъпили в срок, в запечатани 

непрозрачни опаковки, след което подписаха саморъчно декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

В 10.15
 
ч. комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на тяхното постъпване.  

При отваряне на всяка опаковка, Комисията извърши следните действия: Отвори 

запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

Комисията установи, че офертите са подадени за следните обособени позиции: 

1. Участник № 1 „Лаб Диагностика“ ООД - обособена позиция № 12; 

2. Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД - обособена позиция № № 5, 9; 

3. Участник № 3 „Химтекс“ ООД - обособена позиция № № 11, 12, 13; 

4. Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД - обособена позиция № № 1, 8, 11, 

12, 13; 

5. Участник № 5 „Аквахим“ АД - обособена позиция № № 2, 3, 4, 12, 14, 15. 
Комисията установи, че няма постъпили оферти по обособени позиции № № 6, 7, 10. 

  

Комисията продължи своята работа по разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя. 

Резултатите от работата на комисията на този етап са подробно отразени в Протокол № 1 от 

30.08.2016 г. 

� Участници, по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси, 

несъответствия (съгласно посоченото в приложения Протокол № 1 от 16.08.2016 г.): Участник № 1  

„Лаб Диагностика“ ООД, Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД. 

� Участници, по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси, 

несъответствия (съгласно посоченото в приложения Протокол № 1 от 16.08.2016 г.): 

Участник № 3 „Химтекс“ ООД:  В представения ЕЕДОП: В Част І: Информация за процедурата за 

възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя на ЕЕДОП, не са посочени 

данни за обявлението за настоящата поръчка, публикувано в Официален вестник на Европейския 

съюз; Не е попълнена Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за 

представителите на икономическия оператор, където следва да се посочат всички лица, които имат 

право да представляват участника, съгласно търговската му регистрация или изрично 

упълномощаване; В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т.1, не е посочено, дали 

участникът е вписан в професионалния регистър - Регистър на търговците на едро с медицински 

изделия към Изпълнителната агенция по лекарствата; Не е попълнена Част VI: Заключителни 

положения, където в декларацията за съгласие за достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена в ЕЕДОП, следва да се посочат името на възложителя и 

наименованието на обществената поръчка, до която се отнася. 

Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД: В представения ЕЕДОП: В Част IV: 

Критерии за подбор, раздел А: Годност, т.1, не е посочено, дали участникът е вписан в 

професионалния регистър - Регистър на търговците на едро с медицински изделия към 

Изпълнителната агенция по лекарствата. 

Участник № 5 „Аквахим“ АД: Представения ЕЕДОП не е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от 

ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. В представената 

Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, участникът не е посочил лицата, които са членове на 

управителни и надзорни органи на участника – в случая лицата по чл. 244, ал.1 от ТЗ – членовете на 

съвета на директорите (чл.40, ал.2, т.4, пр.посл. от ППЗОП). 

 Въз основа на горните констатации и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията 

определи в срок от 5 работни дни от получаване на протокола, участниците, по отношение на които 

е констатирано несъответствие или липса на информация, да представят нов ЕЕДОП и/или други 

документи, съдържащи променена и/или допълнена информация. 

С писма, изх. № 624-628 вкл. от 14.09.2016 г., комисията изпрати на участниците протокол № 

1 от 16.08.2016 г. с констатациите на комисията относно документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП и 

преценка съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. На същата дата протоколът е публикуван и на профила на купувача на електронната 

страница на възложителя. 
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ІІ. На 20.09.2016 г., в 10.00 ч., в ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, на 

закрито заседание, комисията разгледа допълнително представените документи. Работата на 

комисията е отразена в Протокол № 2 от  20.09.2016 г. (приложение към този доклад).  

 След преглеждане на допълнително представените документи и в резултат от проверката по 

чл.54, ал.7 и ал.12 от ППЗОП, комисията единодушно реши, че всички оферти отговарят на 

отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ги допусна до по-

нататъшно участие в процедурата. 

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участниците, и 

извършване на проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия. 

1. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 1 „Лаб 

Диагностика“ ООД с предварително обявените условия: Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката, Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната 

обособена позиция, Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер, 

Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка , Оторизационно 

писмо от производителя на медицинското изделие, Валиден сертификат на името на участника за 

въведена сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 , 

Декларация от участника, че всички предлагани медицински изделия по номенклатури от 1 до 8 вкл. 

са от един и същ производител, Разрешение за търговия на едро с медицински изделия. 

Предлаганите от участник № 1 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част от 

протокола. 

 Комисията установи, че Участник № 1 „Лаб Диагностика“ ООД, е предложил да доставя 

медицински изделия по обособена позиция № 12, които не съответстват  с предварително обявените 

условия от възложителя, по отношение на следното: Възложителят е въздигнал в условие 

участникът да представи в своята оферта Каталог на производителя (извадка от каталог), данните от 

който да удостоверяват съответствието на предлаганото медицинско изделие с изискванията, 

поставени в Техническата спецификация. В образеца на Предложение за изпълнение на поръчката в 

табличен вид за съответната обособена позиция, се съдържа колона „Каталожен №”, в която 

участникът посочва каталожния № на предлаганото медицинско изделие от приложения Каталог на 

производителя (извадка от каталог). За обособена позиция № 12, номенклатура № 12.1.-„Вакуумни 

епруветки за серум гел и тромбин,позволяващи съсирване на кръвта до 5 мин., 5 мл,13х100бр. в оп.”, 

Участникът е посочил Каталожен № 10800 от каталога на Vacutest Kima, Италия. В приложения към 

офертата каталог на производителя  липсва медицинско изделие с Каталожен № 10800. Съгласно 

Техническата спецификация, т.Б.5., Медицинските изделия по Обособена позиция № 12 

"Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна кръв" - номенклатури от 1 – 

8 вкл. имат общо предназначение, ползват един общ адаптер /холдер/, подчиняват се на обща 

организация, ред, правила на работа, които са свързани с организацията и правилата на работа в 

преданалитичния и  аналитичния етапи на работа, отговарят на определени технически изисквания, 

поради което всички предлагани медицински изделия по обособената позиция следва задължително 

да бъдат от един и същ производител. В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка, 

Възложителят е въздигнал в условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички 

номенклатури в рамките на обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето 

на предложение по някоя от номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на 

участника от процедурата.  Предвид горното, Комисията прие, че участникът не е предложил 

медицинско изделие по обособена позиция № 12, номенклатура № 12.1., съответно на изискванията 

на възложителя, както и че несъответствието  на медицинското изделие по една от номенклатурите 

по обособена позиция № 12, води до несъответствието с изискванията на възложителя на офертата 

на участника по обособена позиция № 12 като цяло. В резултат от проверката за съответствието на 

Техническото предложение по обособена позиция № 12 на Участник № 1 „Лаб Диагностика“ ООД с 

предварително обявените условия от възложителя, комисията единодушно реши, че офертата на 

Участник № 1 „Лаб Диагностика“ ООД по обособена позиция № 12 не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, поради което на основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, ПРЕДЛАГА 

ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА Участник № 1 „Лаб Диагностика“ ООД по обособена 

позиция № 12 "Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна кръв". 
2. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 2 „Перфект 

Медика“ ООД с предварително обявените условия: Участникът е представил поотделно 

комплектувани технически предложения за всяка обособена позиция, по която участва - № № 5, 9, 
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със следното съдържание: Пълномощно, Предложение за изпълнение на поръчката, предложение за 

изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, Каталог на 

производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер, Документ, че предлаганите 

медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка  , Оторизационно писмо от производителя на 

медицинското изделие, Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана 

система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 , Декларация за съвместимост 

на предлаганите реактиви със съответния апарат , Разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия , Удостоверение за изпълнени доставки , Декларация че участникът и медицинските 

изделия, които предлага, отговарят на изискванията на ЗМИ и актовете по прилагането му, 

Предлаганите от участник № 2 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част от 

протокола. 

 Комисията установи, че Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД, е предложил да доставя 

медицински изделия по обособена позиция № № 5, 9, съгласно предварително обявените условия от 

възложителя. В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение по 

обособена позиция № № 5, 9 на Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД с предварително обявените 

условия от възложителя, комисията единодушно реши да допусне офертата на Участник № 2 

„Перфект Медика“ ООД по обособена позиция № № 5, 9 до отваряне на ценовото предложение. 

3. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 3 „Химтекс“ 

ООД с предварително обявените условия: Участникът е представил поотделно комплектувани 

технически предложения за всяка обособена позиция, по която участва - № № 11, 12, 13, със 

следното съдържание: Предложение за изпълнение на поръчката, Предложение за изпълнение на 

поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, Каталог на производителя (извадка от 

каталог) с посочен каталожен номер, Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена 

„СЕ” маркировка, Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие, Валиден 

сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за управление на качеството 

съгласно стандарт ISO 9001:2008, Към оферта по обособена позиция № 11 - Декларация от 

участника, че при сключване на договор ще предостави стативи за отчитане на СУЕ по микрометод 

(номенклатури 1 и 2 вкл.) за периода на действие на договора, Към оферта по обособена позиция № 

12 - Декларация от участника, че всички предлагани медицински изделия по номенклатури от 1 до 8 

вкл. са от един и същ производител, Декларация за приемане клаузите на проекта на договор. 

Предлаганите от участник № 3 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част от 

протокола. 

Комисията установи, че Участник № 3 „Химтекс“ ООД, е предложил да доставя медицински 

изделия по обособена позиция № 11, които не съответстват  с предварително обявените условия от 

възложителя, по отношение на следното: По номенклатура № 11.2.- „Затворена система за 

изследване на СУЕ + антикоагулант по:  - микрометод 150 µ l *50бр.” – участникът предлага изделие 

с обем 1,6 мл., което не отговаря на изискването за микрометод. По номенклатура № 11.3.- 

„Автоматични ланцети за вземане на капилярна кръв, активиращи се при контакт с пръста, острие 

тип ланцета с диаметър1,5мм и дълбочина на убождането 2мм.(200бр.)” – участникът предлага 

изделие с дълбочина на убождането 1,8 мм, което не отговаря на изискването за 2мм дълбочина на 

убождането. В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка, Възложителят е въздигнал в 

условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички номенклатури в рамките на 

обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето на предложение по някоя от 

номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на участника от процедурата. 

Предвид горното, Комисията прие, че участникът е предложил медицински изделия по обособена 

позиция № 11, номенклатура № 11.2. и № 11.3., които не съответстват на изискванията на 

възложителя. Несъответствието на медицинските изделия по една или повече от номенклатурите по 

обособена позиция № 11, води до несъответствието с изискванията на възложителя на офертата на 

участника по обособена позиция № 11 като цяло. В резултат от проверката за съответствието на 

Техническото предложение по обособена позиция № 11 на Участник № 3 „Химтекс“ ООД с 

предварително обявените условия от възложителя, комисията единодушно реши, че офертата на 

Участник № 3 „Химтекс“ ООД по обособена позиция № 11 не отговаря на предварително обявените  

условия на поръчката, поради което на основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА Участник № 3 „Химтекс“ ООД по обособена позиция № 11 

"Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна кръв".   
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Комисията установи, че Участник № 3 „Химтекс“ ООД, е предложил да доставя медицински 

изделия по обособена позиция № 12, които не съответстват  с предварително обявените условия от 

възложителя, по отношение на следното: Възложителят е въздигнал в условие участникът да 

представи в своята оферта Каталог на производителя (извадка от каталог), данните от който да 

удостоверяват съответствието на предлаганото медицинско изделие с изискванията, поставени в 

Техническата спецификация. В образеца на Предложение за изпълнение на поръчката в табличен 

вид за съответната обособена позиция, се съдържа колона „Каталожен №”, в която участникът 

посочва каталожния № на предлаганото медицинско изделие от приложения Каталог на 

производителя (извадка от каталог). За обособена позиция № 12, номенклатура № 12.1.-„Вакуумни 

епруветки за серум гел и тромбин, позволяващи съсирване на кръвта до 5 мин., 5 мл,13х100бр. В 

оп.”, Участникът е посочил Каталожен № 10800 от каталога на Vacutest Kima, Италия. В 

приложения към офертата каталог на производителя  липсва медицинско изделие с Каталожен № 

10800. Предлаганото медицинско изделие по номенклатура 12.4. „Вакумна епруветка Na цитрат, 

пластмасова, двойни стени и цялостно изпълване, с марка, показваща необходимия за вземане обем 

кръв, 2-3мл./0,109М Nа цитрат за коагулация, 13/75мм” не отговаря на изискването за обем на 

епруветката – при 2-3 мл по техническа спецификация, участникът предлага епруветка с обем 1,8 

мл. Съгласно Техническата спецификация, т.Б.5., Медицинските изделия по Обособена позиция № 

12 "Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна кръв" - номенклатури от 1 

– 8 вкл. имат общо предназначение, ползват един общ адаптер /холдер/, подчиняват се на обща 

организация, ред, правила на работа, които са свързани с организацията и правилата на работа в 

преданалитичния и  аналитичния етапи на работа, отговарят на определени технически изисквания, 

поради което всички предлагани медицински изделия по обособената позиция следва задължително 

да бъдат от един и същ производител. В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка, 

Възложителят е въздигнал в условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички 

номенклатури в рамките на обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето 

на предложение по някоя от номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на 

участника от процедурата. Предвид горното, Комисията прие, че участникът е предложил 

медицински изделия по обособена позиция № 12, номенклатура № 12.1. и № 12.4., които не 

съответстват на изискванията на възложителя, както и че несъответствието на медицинските 

изделия по една или повече от номенклатурите по обособена позиция № 12, води до 

несъответствието с изискванията на възложителя на офертата на участника по обособена позиция № 

12 като цяло. В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение по 

обособена позиция № 12 на Участник № 3 „Химтекс“ ООД с предварително обявените условия от 

възложителя, комисията единодушно реши, че офертата на Участник № 3 „Химтекс“ ООД по 

обособена позиция № 12 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради 

което на основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА 

Участник № 3 „Химтекс“ ООД  по обособена позиция № 12 "Медицински консумативи за вземане 

на биологичен материал венозна кръв".   

 Комисията установи, че Участник № 3 „Химтекс“ ООД, е предложил да доставя медицински 

изделия по обособена позиция № 13, съгласно предварително обявените условия от възложителя. В 

резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение по обособена позиция № 13 

на Участник № 3 „Химтекс“ ООД с предварително обявените условия от възложителя, комисията 

единодушно реши да допусне офертата на Участник № 3 „Химтекс“ ООД по обособена позиция № 

13  до отваряне на ценовото предложение. 

4. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 4 „Медицинска 

техника инженеринг“ ООД с предварително обявените условия: Участникът е представил поотделно 

комплектувани технически предложения за всяка обособена позиция, по която участва - № № 1, 8, 

11, 12, 13, със следното съдържание: Пълномощно, Предложение за изпълнение на поръчката, 

Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция , 

Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер, Документ, че 

предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка, Оторизационно писмо от 

производителя на медицинското изделие, Валиден сертификат на името на участника за въведена 

сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008. Към оферта 

по обособена позиция № 11 - Декларация от участника, че при сключване на договор ще предостави 

стативи за отчитане на СУЕ по микрометод (номенклатури 1 и 2 вкл.) за периода на действие на 
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договора. Към оферта по обособена позиция № 12 - Декларация от участника, че всички предлагани 

медицински изделия по номенклатури от 1 до 8 вкл. са от един и същ производител.   

Предлаганите от участник № 4 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 

от протокола. 

 Комисията установи, че Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД, е предложил 

да доставя медицински изделия по обособена позиция № № 1, 8, 11, 12, 13, съгласно предварително 

обявените условия от възложителя. В резултат от проверката за съответствието на Техническото 

предложение по обособена позиция № № 1, 8, 11, 12, 13 на Участник № 4 „Медицинска техника 

инженеринг“ ООД с предварително обявените условия от възложителя, комисията единодушно 

реши да допусне офертата на Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД по обособена 

позиция № № 1, 8, 11, 12, 13 до отваряне на ценовото предложение. 

5. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 5 „Аквахим“ АД 

с предварително обявените условия: Участникът е представил поотделно комплектувани технически 

предложения за всяка обособена позиция, по която участва - № № 2, 3, 4, 12, 14, 15, със следното 

съдържание: Пълномощно, Предложение за изпълнение на поръчката, Предложение за изпълнение 

на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, Каталог на производителя (извадка 

от каталог) с посочен каталожен номер, Документ, че предлаганите медицински изделия имат 

нанесена „СЕ” маркировка, Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие, 

Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за управление на 

качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008. Към офертата по обособена позиция № № 2, 3, 4 - 

Декларация за съвместимост и оригиналност на предлаганите медицински изделия с посочената от 

възложителя апаратура, съставена oт производителя. Към офертата по Обособена позиция № № 3, 

15 - Декларация от участника, че реактивите са баркодирани за софтуера на съответния биохимичен 

анализатор. Към офертата по обособена позиция № 12 - Декларация от участника, че всички 

предлагани медицински изделия по номенклатури от 1 до 8 вкл. са от един и същ производител. 

Предлаганите от участник № 5 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част от 

протокола.  

 Комисията установи, че Участник № 5 „Аквахим“ АД, е предложил да доставя медицински 

изделия по обособена позиция № № 2, 3, 4, 12, 14, 15, съгласно предварително обявените условия от 

възложителя. В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение по 

обособена позиция № № 2, 3, 4, 12, 14, 15 на Участник № 5 „Аквахим“ АД с предварително 

обявените условия от възложителя, комисията единодушно реши да допусне офертата на Участник 

№ 5 „Аквахим“ АД по обособена позиция № № 2, 3, 4, 12, 14, 15  до отваряне на ценовото 

предложение. 

 

Комисията реши да премине към отварянето на ценовите предложения на участниците, чиито 

оферти отговарят на изискванията на възложителя. Отварянето на ценовите оферти се извършва 

публично при условията на чл.57, ал.3 от ППЗОП. Комисията реши заседанието, на което ще се 

отворят  ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на 

възложителя, да се проведе на 27.09.2016 г., в 11.30 часа, в град Русе, ул. «Независимост» № 2, в 

сградата на ДКЦ-Русе ЕООД, кабинет на управителя. Комисията реши да обяви датата, часа и 

мястото на отварянето на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача, което да 

бъде публикувано не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

предложения. 

 

ІІІ. В обявеното време за отваряне на ценовите предложения - 27.09.2016 г., в 11.30 часа, в 

град Русе, ул. «Независимост» № 2, в сградата на ДКЦ-Русе ЕООД, кабинет на управителя, 

комисията се събра на публично заседание. Не присъстваха представители на участниците, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници, 

по реда на подаването на офертите. Комисията не разгледа ценовите предложения на участниците, 

чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя, а именно: Участник № 1 „Лаб 

Диагностика“ ООД - обособена позиция № 12, Участник № 3 „Химтекс“ ООД - обособена позиция 

№ № 11, 12. 
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1. Ценово предложение на Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД - обособена позиция № № 

5, 9: Ценовите предложения по обособени позиции № № 5, 9 са представени в 2 бр. отделни 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на обособената 

позиция, за която се отнасят. Във всеки плик комисията установи наличие на Ценово предложение – 

по образец № 10 и Ценово предложение в табличен вид за всяка обособена позиция – по образец 

Таблица № 3. Трима от членовете на комисията подписаха ценовите предложения. Комисията 

оповести предлаганите от участника цени по обособени позиции № № 5, 9. Предлаганите от 

Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД цени по обособени позиции № № 5, 9, са посочени в 

таблица, неразделна част от протокола. При разглеждане на ценовите предложения по обособена 

позиция № № 5, 9 на Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД се установи съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

2. Ценово предложение на Участник № 3 „Химтекс“ ООД - обособена позиция № 13: 

Ценовото предложение по обособена позиция № 13 е представено в отделен запечатан, непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на обособената позиция, за която се 

отнася. В плика комисията установи наличие на Ценово предложение – по образец № 10 и Ценово 

предложение в табличен вид за всяка обособена позиция – по образец Таблица № 3. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение. Комисията оповести предлаганите от 

участника цени по обособена позиция № 13.  Предлаганите от участник № 3 „Химтекс“ ООД цени по 

обособена позиция № 13, са посочени в таблица, неразделна част от протокола. При разглеждане на 

ценовото предложение по обособена позиция № 13 на участник 3 „Химтекс“ ООД се установи 

съответствие с предварително обявените условия на поръчката. 

3. Ценово предложение на Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД - 

обособена позиция № № 1, 8, 11, 12, 13: Ценовите предложения по обособени позиции № № 1, 8, 11, 

12, 13 са представени в 5 бр. отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, с посочване на обособената позиция, за която се отнасят.  Във всеки плик комисията 

установи наличие на Ценово предложение – по образец № 10 и Ценово предложение в табличен вид 

за всяка обособена позиция – по образец Таблица № 3. Трима от членовете на комисията подписаха 

ценовите предложения. Комисията оповести предлаганите от участника цени по обособени позиции 

№ № 1, 8, 11, 12, 13.  Предлаганите от Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД цени 

по обособени позиции № № 1, 8, 11, 12, 13, са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 

При разглеждане на ценовите предложения по обособена позиция № № 1, 8, 11, 12, 13 на Участник № 

4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД се установи съответствие с предварително обявените 

условия на поръчката. 

4. Ценово предложение на Участник № 5 „Аквахим“ АД - обособена позиция № № 2, 3, 4, 12, 

14, 15: Ценовите предложения по обособени позиции № № 2, 3, 4, 12, 14, 15 са представени в 6 бр. 

отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на обособената 

позиция, за която се отнасят. Във всеки плик комисията установи наличие на Ценово предложение – 

по образец № 10 и Ценово предложение в табличен вид за всяка обособена позиция – по образец 

Таблица № 3. Трима от членовете на комисията подписаха ценовите предложения.  Комисията 

оповести предлаганите от участника цени по обособени позиции № № 2, 3, 4, 12, 14, 15. Предлаганите 

от Участник № 5 „Аквахим“ АД цени по обособени позиции № № 2, 3, 4, 12, 14, 15, са посочени в 

таблица, неразделна част от протокола.  При разглеждане на ценовите предложения по обособена 

позиция № № 2, 3, 4, 12, 14, 15 на Участник № 5 „Аквахим“ АД се установи съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

 Комисията извърши проверка за наличие на основанията по чл.72, ал.1 от ЗОП за ценовите 

предложения на допуснатите участници и констатира, че такива не са налице, предвид липсата на 

три предложения по някоя от обособените позиции. 

 Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по ценови 

критерий. Съгласно указанията на възложителя, посочени в документацията за участие, раздел XІІІ, 

настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане - най-

ниска цена. До класиране по отделните обособени позиции се допускат само участници, които 

предлагат да доставят всички номенклатури, включени в съответната позиция. Оценката се формира 

комплексно, на база оценката на всички номенклатури, включени в обособената позиция. Комисията 

сравнява ценовите предложения на допуснатите до оценка оферти, като съпоставя  Общата стойност 
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на офертата за обособена позиция в лева без ДДС, до втория знак след десетичната запетая, 

изчислена като сума от стойностите на всички включени в обособената позиция медицински 

изделия, където стойността на всяко медицинско изделие е произведение от  Единична стойност в 

лв. без ДДС, умножена по Брой мерни единици. На първо място се класира офертата с предложена 

най-ниска цена /Обща стойност на офертата/. Останалите оферти заемат места в класирането по 

низходящ ред. 

 Комисията извърши оценяване на офертите на допуснатите участниците, и на основание 

чл.58, ал.1 от ППЗОП, единодушно реши да класира участниците, по степента на съответствие на 

офертите с предварително обявените от възложителя условия и съгласно критерия за възлагане 

„най-ниска цена”, по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 "Клинична химия. Реактиви за кръвен анализ": 

на първо място: Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД с Обща стойност на 

офертата  - 17013,65 лв. без ДДС. 

Обособена позиция № 2 "Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор Синхрон-СХ9-Про": 

на първо място: Участник № 5 „Аквахим“ АД с Обща стойност на офертата  - 23596,13 лв. без ДДС. 

Обособена позиция № 3 "Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор АУ -480 " 

на първо място: Участник № 5 „Аквахим“ АД с Обща стойност на офертата  - 207772,00 лв. без 

ДДС. 

Обособена позиция № 4 "Реактиви и Консумативи за имунологичен анализатор АКСЕС" 

на първо място: Участник № 5 „Аквахим“ АД с Обща стойност на офертата  - 176638,37 лв. без 

ДДС. 

Обособена позиция № 5 "Реактиви за Глюкозоанализатор Биосен С-лайн клиник" 

на първо място: Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД с Обща стойност на офертата  - 10651,99 лв. 

без ДДС. 

Обособена позиция № 8 "Химически реактиви – сухи тестове за урина" 

на първо място: Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД с Обща стойност на 

офертата  - 572,70 лв. без ДДС. 

Обособена позиция № 9 "Реактиви и консумативи за полуавтоматичен уринен анализатор Х-500Кр" 

на първо място: Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД с Обща стойност на офертата  - 5128,80 лв. 

без ДДС. 

Обособена позиция № 11 "Медицински консумативи за вземане на кръв по микрометод" 

на първо място: Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД с Обща стойност на 

офертата  - 2118,80 лв. без ДДС. 

Обособена позиция № 12 "Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна 

кръв" 

на първо място: Участник № 5 „Аквахим“ АД с Обща стойност на офертата  - 53559,00 лв. без ДДС. 

на второ място: Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД с Обща стойност на 

офертата  - 58213,10 лв. без ДДС. 

Обособена позиция № 13 "Лабораторна стъклария" 

на първо място: Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД с Обща стойност на 

офертата  - 884,80 лв. без ДДС. 

на второ място: Участник № 3 „Химтекс“ ООД с Обща стойност на офертата  - 991,20 лв. без ДДС. 

Обособена позиция № 14 "Консуматив за анализатор СУЕ" 

на първо място: Участник № 5 „Аквахим“ АД с Обща стойност на офертата  - 5620,00 лв. без ДДС. 

Обособена позиция № 15 "Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор Респонс 910" 

на първо място: Участник № 5 „Аквахим“ АД с Обща стойност на офертата  - 66209,40 лв. без ДДС. 

  

 С оглед изложеното в настоящия доклад, Комисията предлага на възложителя: 
1. Да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с участика, класиран на първо 

място по обособена позиция № № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 

2. Да прекрати процедурата по обособени позиции № № 6, 7, 10, на основание чл.110, ал.1, 

т.1, предл.1 от ЗОП, поради следните мотиви: Не е подадена нито една оферта по обособени позиции 

№ № 6, 7, 10. 

 

 




