
 
1 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 

за разглеждане на Ценовите предложения по открита процедура по ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия – лабораторни реактиви и 

консумативи за нуждите на ДКЦ–1-Русе ЕООД по обособени позиции” 

 

 

Днес, 16.10.2018 г., в 10.00 часа, в град Русе, ул. «Независимост» № 2, в сградата на ДКЦ-

1-Русе ЕООД, кабинет на управителя, в изпълнение на Заповед № 35/20.09.2018 г., 09.00 ч., на 

Управителя на «ДКЦ-1-Русе» ЕООД, комисия в състав:  

Председател: д-р Емилия Петрова Бочковар – Лекар, завеждащ „Клинична лаборатория” 

при „ДКЦ-1-Русе» ЕООД 

Членове:  

1. Калинка Димитрова Драганова - гл.счетоводител при «ДКЦ-1-Русе» ЕООД 

2. Юлияна Христова Георгиева - главна мед.сестра при «ДКЦ-1-Русе» ЕООД 

3. Цветелина Кръстева Ангелова-Станчева – клиничен лаборант 

4. Венцислава Димитрова Апостолова – юрист, 

се събра във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия – лабораторни реактиви и консумативи 

за нуждите на ДКЦ–1-Русе ЕООД по обособени позиции”, открита с Решение № 33 от 

13.08.2018 г. на Управителя на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД, номер на документа в Регистъра на 

обществените поръчки - ID № 862572, публикувано обявление в Официалния вестник на 

Европейския съюз под номер 359660 в брой S 157 от 17.08.2018 г. и в Регистъра на обществените 

поръчки под № 862575 по партида 01713-2018-0001. 

 

В обявеното време за отваряне на ценовите предложения - 16.10.2018 г., в 10.00 часа, в 

град Русе, в сградата на ДКЦ-1-Русе ЕООД, кабинет на управителя, не се явиха представители на 

участниците. Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха. 

 

І. Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници, по реда на подаването на офертите.  

Комисията не оповести ценовите предложения на участниците, чиито оферти не отговарят 

на изискванията на възложителя, а именно: 

- Участник № 2 - АКВАХИМ АД по Обособена позиция № 11; 

- Участник № 5 - БИЛМЕД ЕООД по Обособена позиция № 11. 

1. Ценово предложение на Участник № 1 – ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена 

позиция № 11 

Ценовите предложения по Обособена позиция № 11, са представени в отделен 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на Обособената 

позиция, за която се отнасят. В плика комисията установи наличие на Ценово предложение и 

Ценово предложение в табличен вид за съответната Обособена позиция – по образци към 

документацията. Трима от членовете на комисията подписаха ценовите предложения. 

Комисията оповести предлаганите от участника цени по Обособена позиция № 11. 

2. Ценово предложение на Участник № 2 - АКВАХИМ АД по Обособена позиция № 2, 3, 

13, 14 

Ценовите предложения по Обособена позиция № 2, 3, 13, 14, са представени в 4 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 и Ценово предложение в табличен вид за съответната Обособена позиция – 

по образци към документацията. Трима от членовете на комисията подписаха ценовите 

предложения. 

Комисията оповести предлаганите от участника цени по Обособена позиция № 2, 3, 13, 14. 

3. Ценово предложение на Участник № 3 - ТОП ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена 

позиция № 5, 9 

Ценовите предложения по Обособена позиция № 5, 9, са представени в 2 бр. отделни 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на Обособената 
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позиция, за която се отнасят. Във всеки плик комисията установи наличие на Ценово 

предложение и Ценово предложение в табличен вид за съответната Обособена позиция – по 

образци към документацията. Трима от членовете на комисията подписаха ценовите 

предложения. 

Комисията оповести предлаганите от участника цени по Обособена позиция № 5, 9. 

4. Ценово предложение на Участник № 4 - ХИМТЕКС ООД по Обособена позиция № 11, 

12 

Ценовите предложения по Обособена позиция № 11, 12, са представени в 4 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 и Ценово предложение в табличен вид за съответната Обособена позиция – по 

образци към документацията. Трима от членовете на комисията подписаха ценовите 

предложения. 

Комисията оповести предлаганите от участника цени по Обособена позиция № 11, 12. 

5. Ценово предложение на Участник № 6 - ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД с предварително 

обявените условия по Обособена позиция № 4, 8 

Ценовите предложения по Обособена позиция № 4, 8, са представени в 4 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 и Ценово предложение в табличен вид за съответната Обособена позиция – по 

образци към документацията. Трима от членовете на комисията подписаха ценовите 

предложения. 

Комисията оповести предлаганите от участника цени по Обособена позиция № 4, 8. 

 

ІІ. Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите участници за съответствие 

с предварително обявените условия на поръчката. 

 В документацията за участие, раздел V, възложителят е обявил следните условия на 

поръчката: 

Указания за представяне на Ценово предложение в табличен вид за обособена позиция № 

1-14 вкл: Ценово предложение в табличен вид за съответната обособена позиция се изготвя по 

приложения в документацията образец. В таблицата се попълват данни в колона E - Търговско 

наименование, колона F – Производител, колона G - Каталожен №, колона J – Единична 

стойност в лв. без ДДС (до втори знак след десетичната запетая), колона K - Стойност в лв. без 

ДДС (до втори знак след десетичната запетая) и Обща стойност на офертата за обособената 

позиция (изчислена като сума от стойностите в колона К) за всяка номенклатура от обособената 

позиция.  

1. Ценово предложение на Участник № 1 – ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена 

позиция № 11 

Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 1 - ЛАБ 

ДИАГНОСТИКА ООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото 

предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката по  Обособена позиция № 11. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 1 - 

ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД с предварително обявените условия от възложителя, комисията 

единодушно РЕШИ: 

Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 1 - ЛАБ 

ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 11. 

2. Ценово предложение на Участник № 2 - АКВАХИМ АД по Обособена позиция № 2, 3, 

13, 14 

Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 2 - АКВАХИМ 

АД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката по  Обособена позиция № 2, 3, 13, 14. 
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В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 2 - 

АКВАХИМ АД с предварително обявените условия от възложителя, комисията единодушно 

РЕШИ: 

Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 2 - АКВАХИМ 

АД по Обособена позиция № 2, 3, 13, 14. 

3. Ценово предложение на Участник № 3 - ТОП ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена 

позиция № 5, 9 

Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 3 - ТОП 

ДИАГНОСТИКА ООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото 

предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката по  Обособена позиция № 5, 9. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 3 - 

ТОП ДИАГНОСТИКА ООД с предварително обявените условия от възложителя, комисията 

единодушно РЕШИ: 

Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 3 - ТОП 

ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 5, 9. 

4. Ценово предложение на Участник № 4 - ХИМТЕКС ООД по Обособена позиция № 11, 

12 

Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 4 - ХИМТЕКС 

ООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката по  Обособена позиция № 12. 

При тази проверка, комисията установи несъответствие с предварително обявените 

условия на поръчката по  Обособена позиция № 11 по отношение на следното: Ценовото 

предложение на Участник № 4 - ХИМТЕКС ООД по Обособена позиция № 11, номенклатура № 

7 - Игли за затворена система 21G,100бр в оп., прогнозно количество 150000 бр., включва две 

цени, които аритметично не си кореспондират. Предлаганата Единична стойност в лв. без ДДС 

(до втори знак след десетичната запетая) – 0,11 лв., не формира изписаната Стойност в лв. без 

ДДС  (до втори знак след десетичната запетая) - 15750,00 лв. за 150000 бр. (150000 бр. х  0,11 лв. 

= 16500 лв.). За Комисията е невъзможно да прецени коя от двете цени отразява действителната 

воля на участника. Допуснатата аритметична грешка не може да бъде изправена чрез 

преизчисляване, тъй като това ще доведе до промяна на ценовото предложение на участника по 

посочената обособена позиция.  

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 4 - 

ХИМТЕКС ООД с предварително обявените условия от възложителя, комисията единодушно 

РЕШИ: 

Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 4 - ХИМТЕКС 

ООД по Обособена позиция № 12. 

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

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 4 - ХИМТЕКС ООД по Обособена позиция № 11. 

5. Ценово предложение на Участник № 6 - ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД с предварително 

обявените условия по Обособена позиция № 4, 8 

Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 6 - ПЕРФЕКТ 

МЕДИКА ООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката по  Обособена позиция № 4, 8. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 6 - 

ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД с предварително обявените условия от възложителя, комисията 

единодушно РЕШИ: 

Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 6 - ПЕРФЕКТ 

МЕДИКА ООД по Обособена позиция № 4, 8. 
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ІІІ. Комисията премина към извършване на проверка за наличие на основанията по чл.72, 

ал.1 от ЗОП за ценовите предложения на допуснатите участници. 

При тази проверка Комисията установи, че не са налице оферти, които съдържат 

предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, и е с повече от 20 на сто 

по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка. 

 

ІV. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по ценови 

критерий. 

Съгласно указанията на възложителя, посочени в документацията за участие, раздел X, 

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. Комисията сравнява ценовите предложения на допуснатите до оценка оферти, 

като съпоставя Общата стойност 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/.  

Комисията извърши оценяване на офертите на допуснатите участниците по посочения 

ценови критерий. Оценяването на участниците по ценови критерий е представено в таблица, 

неразделна част от протокола. 

 

V. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията единодушно РЕШИ:  
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, съгласно таблица, неразделна част от протокола. 

 

VІ. Комисията предлага на възложителя, на основание чл.110, ал.1, т.1, предл.1 от 

ЗОП, да прекрати процедурата по Обособена позиция № 1, 6, 7, 10, поради следните мотиви: 

Не е подадена нито една оферта. 

 

С посоченото, Комисията закри своето заседание.  

Неразделна част към протокола е 1 бр. таблица, съдържащи Ценовите предложения на 

участниците и класирането на офертите. 

В съответствие с разпоредбата на чл.60 от ППЗОП, Комисията ще изготви доклад за 

резултатите от работата си, който ведно с всички протоколи от проведените заседания на 

комисията и цялата документация ще бъде предаден на възложителя. 

 

Настоящият протокол се изготви на 05.11.2018 г. и се подписа от всички членове на 

Комисията, както следва: 

 

Председател:  

д-р Емилия Бочковар – ............................ 

Членове:  

1. Калинка Драганова - ......................... 

2. Юлияна Георгиева - ............................. 

3. Цветелина Ангелова-Станчева – ................. 

4. Венцислава Апостолова – ....................... 

Заличено на  осн.чл. 2 от ЗЗЛД 

Заличено 

на основание 

чл. 2 от ЗЗЛД 

Заличено 

на основание 

чл. 2 от ЗЗЛД 

Заличено на  осн.чл. 2 от ЗЗЛД 


