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ПРОТОКОЛ №1 

 

На 05.06.2018г., в 10,00 часа, в „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВО ЛЕЧЕ0НИЕ-СОФИЯ” ЕАД, бул."Македония" № 38, в изпълнение на Заповед № 
543/04.06.2018г. на Изпълнителния директор на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, се събра комисия в състав: 

 

Председател: На основание чл.2 от  ЗЗЛД в „Четвърта многопрофилна болница за активно 

лечение – София” ЕАД; 

Членове: 1. На основание чл.2 от  ЗЗЛД в „Четвърта многопрофилна болница за активно 

лечение – София” ЕАД; 

2. На основание чл.2 от  ЗЗЛД в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - 

София" ЕАД; 

3. На основание чл.2 от  ЗЗЛД в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" 

ЕАД  за член на комисията; 

4. На основание чл.2 от  ЗЗЛД; 

5.На основание чл.2 от  ЗЗЛД; 

6. На основание чл.2 от  ЗЗЛД в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" 

ЕАД  за член на комисията;; 

7. На основание чл.2 от  ЗЗЛД в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" 

ЕАД; 

8. На основание чл.2 от  ЗЗЛД в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - 

София" ЕАД 

 

Резервени членове: 

1. Зам. Председател - На основание чл.2 от  ЗЗЛД в "Четвърта многопрофилна болница за 

активно лечение-София" ЕАД; 

2. Резервен член -  На основание чл.2 от  ЗЗЛД в "Четвърта многопрофилна болница за 

активно лечение-София" ЕАД; 
 

със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на 
участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на 
диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД. Обществената поръчка е открита с 
Решение №361/18.05.2018 г.на Изпълнителния директор на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД, публикувана в регистъра на АОП под № 
00461-2018-0003. 

 
Председателят на комисията получи от деловодството на «Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение – София» ЕАД представените в срока за подаване– до 16:00ч. на 
04.06.2018г., оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, подписан от 
предаващото лице и председателя на комисията. Офертите са представени и приети при 
спазване на изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Членовете на комисията подписаха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
Отварянето на офертите е публично. На заседанието на комисията не присъстваха 

участницици или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване. 

Офертите за участие в обществената поръчка с предмет : „Доставка на диагностични 
реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД са постъпили в следната последователност: 
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1. «ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД, вх. № 394/01.06.2018г., 11:25ч., по номенклатури 

диагностични реактиви и консумативи Група №9 номенклатури 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142; Група 25 номенклатури 25, 284, 330, 331, 333, 334, 337, 389, 390 и 391; 

2. «ДИАСИСТЕМС» ЕООД, вх. № 397/04.06.2018г., 09:35ч., по номенклатури 
диагностични реактиви и консумативи Група №25 номенклатури 284, 285, 286, 298, 347, 348, 
349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366 и 367; 

3. «ХРОНО» ООД, вх. № 402/04.06.2018г., 10:35 ч., по номенклатури диагностични 
реактиви и консумативи Група №4 номенклатури 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80,81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 и 98;Група №16 номенклатури 
182, 183, 184, 185, 186 и 187; 

4. «ОПТИМ Ко» ООД, вх. № 397/04.06.2018г., по номенклатури диагностични реактиви 
и консумативи Група №18 номенклатури 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 и 230; Група 
№19, номенклатури 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 и 265; Група 
№21 номенклатури 273 и 274; Група №25 номенклатури 287, 288, 289, 290, 301, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 321, 323, 324, 325, 326, 330, 333, 334, 336, 
340, 341, 342, 343, 344, 370, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 
392, 393 и 396;  

5. «ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК» ЕООД, вх. № 405/04.06.2018г., 11:30ч., по номенклатури 
диагностични реактиви и консумативи Група №25 номенклатури 341, 342, 381, 392, 393, 394, 
395, 396, 397, 398, 399, 400 и 401; 

6. «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД, вх. № 406/04.06.2018г., 11:50ч., 
по номенклатури диагностични реактиви и консумативи Група №1 номенклатури 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46; Група №3 номенклатури 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 и 65; Група №7 номенклатури 122, 123, 124 и 125; Група №25 номенклатури 284, 
287, 288, 289, 290, 295, 296, 298, 299, 347, 348, 349, 356, 368, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 
379, 381, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400 и 401; 

7. «ДИАХИМ» ООД, вх. № 407/04.06.2018г., 11:56ч., по номенклатури диагностични 
реактиви и консумативи Група №25 номенклатури 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310 и 
315; 

8. «АКВАХИМ» АД, вх. № 408/04.06.2018г., 11:56 ч., по номенклатури диагностични 
реактиви и консумативи Група №25 номенклатури 381, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 
400 и 401; 

9. «БГ МЕД» ЕООД, вх. № 410/04.06.2018г., 12:35 ч., по номенклатури диагностични 
реактиви и консумативи Група №4 номенклатури 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 и 98; Група №9, 
номенклатури 136, 137, 138, 139, 140, 141 и 142; Група №16 номенклатури 182, 183, 184, 185, 
186 и 187; Група №25 номенклатури 284, 285, 286, 353 и 356; 

10. «АПР» ООД, вх. № 411/04.06.2018г., 13:00 ч., по номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи Група №5 номенклатури 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 и 

109; Група №9 номенклатури 136, 137, 138, 139, 140, 141 и 142; Група №6 номенклатури - 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 и 121; 

11. «МЕДИКЛИМ» ЕООД, вх. № 412/04.06.2018г., 13:05 ч., по номенклатури 

диагностични реактиви и консумативи Група №10 номенклатури 143,144,145,146,147,148 и 149; 

Група № 11 номенклатури - 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,163, 

164, 165 и 166; Група № 25 номенклатури - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 315, 

316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 337, 338, 339, 340, 343, 345, 346 и352; 

12. «ХИМТЕКС» ООД, вх. № 414/04.06.2018г., 13:45 ч., по номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи Група № 3 номенклатури - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 и 

65; Група № 9 номенклатури - 136, 137, 138, 139, 140, 141 и 142; Група № 25 номенклатури - 
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289, 290, 291, 292, 293, 294,298, 299, 340, 341, 342, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 

377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 

397, 398 и 399; 

 13. «ДИАМЕД» ООД, вх. № 417/04.06.2018г., 14:30ч., по номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи Група № 12 номенклатури -167 и 168; Група № 17 номенклатури - 188, 

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 и 220; Група № 21 номенклатури – 273 и 274; 

Група № 22 номенклатури - 275, 276 и 277; Група № 25 номенклатури - 302, 303, 304, 305, 306, 

308, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 330, 331, 332, 333, 334, 340 и 345; 

14. «ЕЛТА 90М» ООД, вх. № 418/04.06.2018г., 14:35ч., по номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи Група № 18 номенклатури - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 

230; Група № 19 номенклатури - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 

264 и 265; Група № 20 номенклатури - 266, 267, 268, 269, 270, 271 и 272; Група № 22 

номенклатури - 275, 276 и 277; Група № 23 номенклатури - 278, 279; Група № 24 номенклатури 

- 280, 281; Група № 25 номенклатури - 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 314, 

315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 336, 337, 340, 

345, 346, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 367, 377, 378, 379, 380, 392, 398 и 399; 

15. «РИДАКОМ» ЕООД, вх. № 419/04.06.2018г., 15:25 ч., по номенклатури 

диагностични реактиви и консумативи Група № 13 номенклатури - 169, 170, 171, 172, 173; 

Група № 14 номенклатури - 174, 175, 176, 177, 178; Група № 15 номенклатури - 179, 180, 181;  

Група № 20 номенклатури - 266, 267, 268, 269, 270, 271 и 272; Група № 21 номенклатури - 273, 

274; Група № 22 номенклатури - 275, 276 и 277; Група № 25 номенклатури- 286, 301, 303, 304, 

305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 

327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 336, 340, 341, 342, 343, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 

356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 368, 369, 370, 374, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 

385 и 386; 

16. «ЕСДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС» ООД, вх. № 420/04.06.2018г., 15:30 ч., по 

номенклатури диагностични реактиви и консумативи Група № 25 номенклатури - 301, 302, 303, 

304, 305, 307, 308, 310, 313, 315, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 330, 331, 333 и 334; 

17. «ТОП ДИАГНОСТИКА» ООД, вх. № 421/04.06.2018г., 15:40 ч., по номенклатури 

диагностични реактиви и консумативи Група № 2 номенклатури - 47, 48, 49, 50, 51, 52; Група № 

8 номенклатури - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135. 

 
I. Съгласно чл. 61, ал.1 от ППЗОП комисията отвори по реда на тяхното постъпване 

запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание, включително 
предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите: 

 
1. Офертата на «ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка.  
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
2. Офертата на «ДИАСИСТЕМС» ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка.  
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 
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3. Офертата на «ХРОНО» ООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка. 
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
4. Офертата на «ОПТИМ Ко» ООДе представена в запечатана непрозрачна опаковка. 
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
5. Офертата на «ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК» ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка. 
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
6. Офертата на «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД е представена в 

запечатана непрозрачна опаковка. 
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
7. Офертатана «ДИАХИМ» ООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка.  
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
8. Офертата на «АКВАХИМ» АД е представена в запечатана непрозрачна опаковка.  
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
9. Офертата на «БГ МЕД» ЕООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка. 
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констати ра 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
10. Офертата на «АПР» ООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка. 
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 
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11. Офертата на «МЕДИКЛИМ» ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 
опаковка. 

Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 
наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
12. Офертата на «ХИМТЕКС» ООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка. 
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
13. Офертата на «ДИАМЕД» ООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка.  
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
14. Офертата на «ЕЛТА 90М» ООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка.  
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
15. Офертата на «РИДАКОМ» ЕООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка. 
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение»и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
16. Офертата на «ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС» ООД е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка. 
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

Председателят на комисията оповести предложените от участника цени.  
 
17. Офертата на «ТОП ДИАГНОСТИКА» ООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка. 
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
«Предлагани ценови параметри», съгласно чл. 47, ал.3 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха техническото и ценово предложение на участника съгласно чл. 61, ал.2 от ППЗОП. 

 
С това приключи публичната част от работата на комисията. 
 
II. Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на техническите 

предложения на участниците за установяване на съответствието им с изискванията на 
възложителя. 
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При проверка за съответствие на предлаганите от всички участници технически 

предложения с изискванията на възложителя, комисията установи следните несъответствия и 

предлага на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП да бъдат отстранени от участие следните 
участници по номенклатури Диагностични реактиви и консумативи, поради следните мотиви за 

отстраняването им: 
1. «Оптим Ко» ООД за Група 21 за номенклатура №274 Колумбия агар с 5% овнешка 

кръв с налидикс, колистин и азтреонам за взискателни микроорганизми, петри по 20мл. - 
участникът не е представил затази номенклатура описание и/или снимки на стоките, които ще 
се доставят, под формата на каталози, брошури и други, издадени от производителя и 
съдържащи информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив, 
посочени от възложителя в Техническата спецификация – Приложение № 1, съгласно 
изискванията на възложителя по т. 2.5. от т. 2. Техническо предложение III. Указания за 
подготовка на офертата – основание за отстраняване по чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП.  

2. «Диахим» ООД за Група 25 за номенклатура №306 Ориентировъчна хроматогенна 
среда с 6 параметъра, петри, опаковки от 20 петри. В приложения  каталог към 
документацията, стр. 23, каталожен №110320 липсва описание за възможността на 
оферираната среда за анализ на 6 параметъра, което не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя, т.2.5 от документацията за участие–да съдържа информация за всички 
изисквания към съответния реактив или консуматив – основание за отстраняване по чл. 107, 
т.2, буква „а” от ЗОП.  

3. «Диахим» ООД за Група 25 за номенклатура № 309 Хроматогенна среда за 
определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра, опаковка от 20 петри. В приложения 
каталог към документацията, стр. 23, каталожен №110320 липсва описание за възможността на 
оферираната среда за анализ на 6 вида микроорганизми, което не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя, т.2.5 от документацията за участие – да съдържа 
информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив – основание за 
отстраняване по чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП.  

На следващо заседание комисията констатира, че са налице предпоставките на чл.72, 
ал.1 от ЗОП за предложенията по определени номенклатури и групи номенклатури и изиска от 
съответните участници да представят подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
ценовите предложения по съответните номенклатури, чийто цени са с повече от 20 на сто по-
благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници. Всички 
участници представиха в срок исканите обосновки, както следва: 

 

1.Писмо с изх. № 465/27.06.2018 г. на участник „ХИМТЕКС” ООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. № 482/29.06.2018 г. относно номенклатури № 287, 340, 
341, 342, 377, 378, 379, 384, 392, 393, 395 и 397 от група 25. 
 Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури 
диагностични реактиви и консумативи в ценовото предложение. 
 „ХИМТЕКС” ООД е директен вносител на стоките, произведени от следните фирми по 
номенклатурни единици, както следва: 

1. Панреак, Испания за номенклатури № 341, 342 и 397; 
2. Делталаб, Испания за номенклатури № 340, 377 и 384; 
3. Вакутест КИМА, Италия за номенклатури № 287, 378 и 379; 
4. Карл Хехт, Германия за номенклатури № 392, 393 и 395 
„ХИМТЕКС” ООД е официален представител на дружествата за България. Фирмата е 

договорила и ползва преференциални цени близки до производствените. На българския пазар се 

продават големи количества от техните продукти в резултат на което фирмите предоставят 

допълнителни отстъпки за оборот.  

„ХИМТЕКС” ООД извършва транспорта на стоките със свои служители директно от 
производителите до своите складове. 
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Комисията извърши оценка на представената обосновка и установи нейната пълнота и 
обективност. Комисията приема, че представената от участника обосновка се отнася до 
наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 
продуктите. Представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена. 
Комисията приема офертата на участника по номенклатури № 287, 340, 341, 342, 377, 378, 379, 
384, 392, 393, 395 и 397 от група 25. 

 

2. Писмо с изх. № 466/27.06.2018 г. на участник „ДИАМЕД” ООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. №483/29.06.2018г. относно номенклатури № 302, 304, 317, 

322, 331 и 334 от група 25. 
Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи в ценовото предложение.  
Предложените цени са формирани на базата на изключително благоприятни, специални 

нетни цени, които „ДИАМЕД” ООД е договорила като директен и дългогодишен представител 

на производителя BD, който разполата със складове и производствени бази в Европа и света. 
Комисията извърши оценка на представената обосновка и установи нейната пълнота и 

обективност. Комисията приема, че представената от участника обосновка се отнася до 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите. Представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

Комисията приема офертата на участника по номенклатури № 302, 304, 317, 322, 331 и 334 от 
група 25. 

 

3. Писмо с изх. № 467/27.06.2018 г. на участник „ДИАСИСТЕМС” ЕООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. №488/29.06.2018г. относно номенклатури с номера 284, 

352, 353, 356, 366, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 365 и 366 от група 25. 
Участникът  в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи в ценовото предложение.  
За диагностични реактиви и консумативи с номера 352, 356 и 366, «Диасистемс» ЕООД 

едоговорен партньор  на OG Biotech, Китай, производител на диагностични реактиви и 

консумативи за клинична, микробиологична и вирусологична лаборатории. Предложените от 
Диасистемс ЕООД цени са базирани на обективни обстоятелства, съгласно чл.72, ал.2, т.2 от 
ЗОП, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника - на базата на 
критериите за оценка на предложенията, специално за настоящата тръжна процедура, 

«Диасистемс» ЕООД договори с производителя OG Biotech преференциални за «Четвърта 

МБАЛ – София” ЕАД цени.  

За диагностичeн реактив с номер 353, «Диасистемс» ЕООД е договорен партньор на 
Healgen, САЩ, производител на диагностични реактиви и консумативи за клинична, 

микробиологична и вирусологична лаборатории. Предложените от «Диасистемс» ЕООД цени 

са базирани на обективни обстоятелства, съгласно чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, свързани с наличието 

на изключително благоприятни условия за участника - на базата на критериите за оценка на 
предложенията, специално за настоящата тръжна процедура, «Диасистемс» ЕООД договори с 
производителя Healgen преференциални за Четвърта МБАЛ – София ЕАД цени.  

За диагностичeн реактив с номер 357, «Диасистемс» ЕООД едоговорен партньор на 
Biotest, Китай, производител на диагностични реактиви и консумативи за клинична, 

микробиологична и вирусологична лаборатории. Предложените от «Диасистемс» ЕООД цени 

са базирани на обективни обстоятелства, съгласно чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, свързани с наличието 

на изключително благоприятни условия за участника - на базата на критериите за оценка на 
предложенията, специално за настоящата тръжна процедура, «Диасистемс» ЕООД договори с 
производителя Biotest преференциални за «Четвърта МБАЛ – София” ЕАД цени.  
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За диагностични реактиви и консумативи с номера 358, 359,360, 361 и 363 «Диасистемс» 

ЕООД е договорен партньор на Моnlab, Испания, производител на диагностични реактиви и 

консумативи за клинична, микробиологична и вирусологична лаборатории.  Предложените от 
«Диасистемс» ЕООД цени са базирани на обективни обстоятелства, съгласно чл.72, ал.2, т.2 от 

ЗОП, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника - на базата на 
критериите за оценка на предложенията, специално за настоящата тръжна процедура, 

«Диасистемс» ЕООД договори с производителя Моnlab преференциални за Четвърта МБАЛ – 

София ЕАД цени.  

За диагностични реактиви и консумативи с номера 284 и 365, «Диасистемс» ЕООД 

едоговорен партньор на Koroglu, Турция, производител на диагностични реактиви и 

консумативи за клинична, микробиологична и вирусологична лаборатории. Предложените от 
«Диасистемс» ЕООД цени са базирани на обективни обстоятелства, съгласно чл.72, ал.2, т.2 от 

ЗОП, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника - на базата на 
критериите за оценка на предложенията, специално за настоящата тръжна процедура, 

«Диасистемс» ЕООД договори с производителя Koroglu преференциални за «Четвърта МБАЛ – 

София” ЕАД цени.  

Комисията извърши оценка на представената обосновка и установи нейната пълнота и 

обективност. Комисията приема, че представената от участника обосновка се отнася до 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите. Представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

Комисията приема офертата на участника по номенклатури 284, 352, 353, 356, 366, 357, 358, 

359, 360, 361, 363,  365 и 366 от група 25. 

 

4. Писмо с изх. № 468/27.06.2018 г. на участник „ЕЛТА 90М” ООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. №481/29.06.2018г. относно номенклатури №318, 319, 322, 

333, 334, 358, 359, 360, 361и 363 от група 25. 
Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи в ценовото предложение.  
„ЕЛТА 90М” ООД е официален представител за България на фирмите производители: 

OxoidLab21 и Biotec. 

„ЕЛТА 90М” ООД доставя продуктите директно от самият производител и разполага със 

собствен склад за тях. За извършване на доставките има сключен договор по преференциални 

цени с DHL. Тези фактори влияят значително за намаляване стойността на оферираните 
продукти 

Комисията извърши оценка на представената обосновка и установи нейната пълнота и 

обективност. Комисията приема, че представената от участника обосновка се отнася до 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите. Представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

Комисията приема офертата на участника по номенклатури № 318, 319, 322, 333, 334, 358, 359, 

360, 361 и 363 от група 25. 

 

 

 

 

5. Писмо с изх. № 469/27.06.2018 г. на участник „ЕСДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС” 

ООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. №490/29.06.2018г. относно номенклатури № 301, 302, 304, 

307, 310, 317, 321, 322, 324, 330, 331, 333 и 334 от група 25. 
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Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи в ценовото предложение.  
„ЕСДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС” ООД се възползва от специални цени след преговори 

с доставчика BioMaxima S.A., Полша, договорени са и специални отстъпки 

Компанията е част от бизнес група генерираща солидно количество международни 

доставки и се възползваме от специални условия при сътрудничеството си със спедиторска 

компания DHL Express. В резултат на това разходите за транспорт на оферираните стоки са 

сведени до минимум. 

Комисията извърши оценка на представената обосновка и установи нейната пълнота и 

обективност. Комисията приема, че представената от участника обосновка се отнася до 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите. Представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

Комисията приема офертата на участника по номенклатури № 301, 302, 304, 307, 310, 317, 321, 

322, 324, 330, 331, 333 и 334 от група 25. 

 

6. Писмо с изх. № 470/27.06.2018 г. на участник „РИДАКОМ” ЕООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. №489/29.06.2018г. относно номенклатури №301, 306, 307, 

308, 310, 311, 316, 317, 318, 330, 333, 334, 341, 342, 343, 352, 356, 361, 365, 377, 380, 382, 383, 

385 и 386 от група 25. 
Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи в ценовото предложение.  
„РИДАКОМ” ЕООД е официален представител за България на HiMediaLaboratoriesLtd 

(India), NADAL (Germany), MkBTest (Slovak Republic), Immunospark (Italy), OperonS.A. (Spain), 

Sekisui (Japan), BiolabLtd (Hungary) и като такъв има споразумения продуктите на фирмите да се 

предлагат в България на преференциални /по-ниски/ цени, в сравнение с други страни с оглед 

на това, че българския пазар е по-слабо платежоспособен. 

«РИДАКОМ» ЕООД успява да постигне предлаганите ниски цени благодарение на: 

договори с HiMediaLaboratoriesLtd (India), NADAL (Germany), MkBTest (Slovak Republic), 

Immunospark (Italy), OperonS.A. (Spain), Sekisui (Japan), BiolabLtd (Hungary) за преференциални 

/по-ниски/ цени на предлаганите продукти за българския пазар; оптимизиране на транспортните 
разходи; минимизиране на разходите за реклама; минимални надценки при формиране 
продажната цена на предлаганите продукти. 

Стратегията за развитие на «РИДАКОМ» ЕООД е разширяване на пазарния дял, като 

един от основните механизми за постигане на това е предлагането на продукти от най-високо 

качество на цени, много по-достъпни от тези на конкурентнитефирми. 

Комисията извърши оценка на представената обосновка и установи нейната пълнота и 

обективност. Комисията приема, че представената от участника обосновка се отнася до 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите. Представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

Комисията приема офертата на участника по номенклатури №301, 306, 307, 308, 310, 311, 316, 

317, 318, 330, 333, 334, 341, 342, 343, 352, 356, 361, 365, 377, 380, 382, 383, 385 и 386 от група 

25. 

7. Писмо с изх. № 471/27.06.2018 г. на участник „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИНГ” ЕООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. №485/29.06.2018г.  относно номенклатура  №401 от група 

25. 
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Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи в ценовото предложение.  
„ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИНГ” ЕООД е официален представител за България на Bio Optica и 

като такъв има споразумения за преференциални /по-ниски/ цени на предлаганите продукти за 

българския пазар. 

Комисията извърши оценка на представената обосновка и установи нейната пълнота и 

обективност. Комисията приема, че представената от участника обосновка се отнася до 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите. Представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

Комисията приема офертата на участника по номенклатура №401 от група 25. 

 

8. Писмо с изх. № 472/27.06.2018 г. на участник „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. №484/29.06.2018г. относно номенклатури № 330, 331 и 

377 от група 25. 
Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи в ценовото предложение.  
Изключително благоприятни условия, с които фирма ЕЛПАК разполага: 

«ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД е официално оторизиран представител за България за 
следните производители:  

Фирма “BioMaxima – Полша”, доставя едни от най – разпространените реактиви за 
лабораторни изследвания, в това число хранителни среди и антибиотични дискове. Фирма 

“FL Medical”,Италия  е доказан производител на лабораторни консумативи за еднократна 

употреба, включително и стерилни тампони. 

Директната доставка от посочените фирми, води до постигане на минимална цена на 
продуктите. Специалните договорености с производителите позволяват предлагането на тези 

изделия на преференциална цена за България. 

«ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД осигурява изключителна икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. Наличието на собствен специализиран транспорт и собствени офиси и 

складови бази в страната позволяват доставките да се извършват с минимални разходи. 

Комисията извърши оценка на представената обосновка и установи нейната пълнота и 

обективност. Комисията приема, че представената от участника обосновка се отнася до 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите. Представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

Комисията приема офертата на участника по номенклатури № 330, 331 и 377 от група 25. 

 

9. Писмо с изх. № 473/27.06.2018 г. на участник „OПТИМ Ко”ООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. №487/29.06.2018г. относно номенклатури  № 302, 304, 311, 

316, 318, 319, 324, 330, 333, 334, 336, 340, 341, 343, 377, 384, 385, 386, 392, и 396 от група 25. 
Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи в ценовото предложение. 
„OПТИМ Ко”ООД е официален представител и директен вносител на стоките, 

производство на ВIOLAB INC за номенклатури 304, 311, 316, 324, 330, 333, 334, 336, 340, 341, 

343, 385, 386, 396, Унгария  и номенклатури 377, 384 и 392 с дистрибутор NUOVA APTACA 

S.r.l.,Италия, това позволява закупуването на стоките на преференциални цени. 

Географската близост на производителите и наличието на складови площи позволява на 

„ОПТИМ Ко” ООД да оптимизира логистичните си разходи и да поддържа складови 

наличности по посочените номенклатури диагностични реактиви и консумативи. 
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 Комисията извърши оценка на представената обосновка и установи нейната пълнота и 

обективност. Комисията приема, че представената от участника обосновка се отнася до 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите. Представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

Комисията приема офертата на участника по номенклатури № 302, 304, 311, 316, 318, 319, 324, 

330, 333, 334, 336, 340, 341, 343, 377, 384, 385, 386, 392 и 396 от група 25. 

 

10. Писмо с изх. № 474/27.06.2018 г. на участник „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ”ООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. №486/29.06.2018г. относно номенклатури №284, 347, 349, 

356, 377, 393, 397, 399 и 400 от група 25. 
Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи в ценовото предложение.  
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ”ООД като дистрибутор е упълномощена 

от производителите и износителите на медицински изделия да оферира такива цени, че да 

постига увеличаване на оборота и налага на пазара медицински изделия с доказано Европейско 

качество. Това се постига чрез минимизиране на търговската печалба при съобразяване с 
предлаганите технически и финансови условия на доставка. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ”ООД се е съобразила с изключително благоприятния факт, че извършва 

доставки и до Възложители в близост (въз основа на действащи договори), което дава 

възможност за минимизиране на разходите по транспортиране на доставките. 

 Комисията извърши оценка на представената обосновка и установи нейната пълнота и 

обективност. Комисията приема, че представената от участника обосновка се отнася до 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите. Представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

Комисията приема офертата на участника по номенклатури  №284, 347, 349, 356, 377, 393, 397, 

399 и 400 от група 25. 

 

11. Писмо с изх. № 475/27.06.2018 г. на участник „МЕДИКЛИМ” ЕООД 

Получен е отговор с писмо вх. №491/29.06.2018г. относно номенклатура №319 от група 

25. 
Участникът в обосновката потвърждава цената на посочената номенклатура диагностичен 

реактив и консуматив в ценовото предложение.  
„МЕДИКЛИМ” ЕООД е дистрибутор от производителя BioMerieux – Франция за 

територията на Република България. С оглед широката гама консумативи предлагани на 

българския пазар и с цел постигане на конкурентни условия в настоящата обществена поръчка е 

е изготвена продуктовата листа на диагностичните реактиви и консумативи. Предлаганите 
производствени цени са унифицирани за продажба в Европейския съюз. 

 Комисията извърши оценка на представената обосновка и установи нейната пълнота и 

обективност. Комисията приема, че представената от участника обосновка се отнася до 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите. Представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

Комисията приема офертата на участника по номенклатура №319 от група 25. 

 
Комисията разгледа по номенклатури диагностичните реактиви и консумативи в 

представените оферти, които отговарят на предварително обявените условия в техническата 
спецификация и ги оцени по избрания критерий „най-ниска цена“. 

 

Комисията констатира, че по критерия за оценяване на офертите - „най-ниска цена” тя се 
предлага в две или повече ценови оферти за следните номенклатури : 
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В офертите на "Медицинска техника инженеринг" ООД и „Химтекс”ООД за 

Номенклатура № 299 - Микротейнери за ретикулоцити; ед. мярка – броя; Количество – 

200 броя; 

В офертите на "Оптим Ко"ООД и "Ес Джи Пи Био Дайнамикс" ООД за 

Номенклатура № 313 - Триптиказа-соев бульон, стъкла х100мл; ед. мярка – броя; 

Количество – 50 броя; 

В офертите на "Медицинска техника инженеринг" ООД и „Химтекс” ООД за 

Номенклатура № 372 - Еруветки полипропиленови, прозрачни с размер 12/75 мм; ед. 

мярка – броя; Количество – 500 броя; 

В офертите на "Медицинска техника инженеринг" ООД и „Химтекс” ООД за 

Номенклатура № 393 - Покривни стъкла, 24/50 мм; ед. мярка – броя; Количество – 500 

броя; 

По посочените номенклатури диагностичните реактиви и консумативи на основание чл. 

58, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчкисе проведе публичен 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Съобщението 

за провеждане на публичния жребий бе публикувано в профила на купувача на 10.07.2018 г.  
Жребият се проведе на 11.07.2018 г. от 10.00 часа в сградата на „Четвърта 

многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, заседателна зала. Бяха изготвени 

листчета, на които бяха написани наименованията на участниците и номенклатурата на 
диагностичния реактив и консуматив. Листчетата бяха сгънати и защипани с телбод по начин, 

непозволяващ тяхното прочитане и поставени в отделни непрозрачни пликове и предадени на 

председателя на комисията.  
Установено беше, че член на комисията д-р Стефанка Бобчева отсъства поради ползване 

на законоустановен отпуск. Съгласно № 543/04.06.2018г. на Изпълнителния директор на 
„ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, тя се 
замества от резервния член Мариана Футекова - лаборант в клинична лаборатория. 

Установено беше, че член на комисията, Мариана Костова - икономист ОП в "Четвърта 
многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД, отсъства поради прекратяване на 
трудовите правоотношения с болницата, считано от 05.07.2018 г. Съгласно № 543/04.06.2018г. 
на Изпълнителния директор на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВО 
ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, тя се замества от резервния член Мария Янакиева - н-к ОАИЛ, 
биолог микробиологична лаборатория в "Четвърта многопрофилна болница за активно 
лечение-София" ЕАД. 

На заседанието на комисията за теглене на жребия присъства представител на участника 
"Медицинска техника инженеринг" ООД - Анна Крусева-Недялкова. 

За номенклатура№ 299 - Покривни стъкла, 24/50 мм; ед. мярка – броя, Количество – 
200, председателят на комисията извади листчетата от плика и ги разбърка. Представителят на 
участника "Медицинска техника инженеринг" ООД изтегли едното от двете листчета. След 
разгъването на листчето беше прочетено името на участника, чието име бе изтеглено първо и 
бе определен изпълнител "Химтекс"ООД. 

Отвори се и второто листче и беше прочетено името и на другия участник "Медицинска 
техника инженеринг" ООД, за да се удостовери, че са изготвени листчетата с имената на 
всички участници в жребия по тази номенклатура. 

За номенклатура №313 - Триптиказа-соев бульон, стъкла х100мл; ед. мярка – броя, 
Количество –50, председателят на комисията извади листчетата от пликовете и ги разбърка. 
Представителят на участника "Медицинска техника инженеринг" ООДизтегли едното от двете 
листчета. След разгъването на листчето беше прочетено името на участника, чието име бе 
изтеглено първо и бе определен изпълнител „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД. 
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Отвори се и второто листче и беше прочетено името и на другия участник „Оптим Ко” 
ООД, за да се удостовери, че са изготвени листчетата с имената на всички участници в жребия 
по тази номенклатура. 

За номенклатура №372 - Еруветки полипропиленови, прозрачни с размер 12/75 мм; 
ед. мярка – броя, Количество –500, председателят на комисията извади листчетата от пликовете 
и ги разбърка. Представителят на участника "Медицинска техника инженеринг" ООД изтегли 
едното от двете листчета. След разгъването на листчето беше прочетено името на участника, 
чието име бе изтеглено първо и бе определен изпълнител "Медицинска техника инженеринг" 
ООД. 

Отвори се и второто листче и беше прочетено името и на другия участник "Химтекс" 
ООД, за да се удостовери, че са изготвени листчетата с имената на всички участници в жребия 
по тази номенклатура. 

За номенклатура № 393 - Покривни стъкла, 24/50 мм; броя; Количество –500; 
председателят на комисията извади листчетата от пликовете и ги разбърка. Представителят на 
участника "Медицинска техника инженеринг" ООД изтегли едното от двете листчета. След 
разгъването на листчето беше прочетено името на участника, чието име бе изтеглено първо и 
бе определен изпълнител "Медицинска техника инженеринг" ООД. Отвори се и второто листче 
и беше прочетено името и на другия участник "Химтекс"ООД, за да се удостовери, че са 
изготвени листчетата с имената на всички участници в жребия по тази номенклатура. 

В изпълнение изискванията на чл. 61, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществени поръчки, комисията извърши оценяване на участниците съобразно избрания 
критерий за оценяване, което е отразено в Приложение № 1 към настоящияпротокол. 

Комисията продължи с разглеждането на документите, свързани с личното състояние и 
критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.  

1.Представената оферта с вх. № 394/01.06.2018г. от участника «ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД 

съдържа всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие в 

открита процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

2.Представената оферта с вх. № 397/04.06.2018г. от участника «ДИАСИСТЕМС» 

ЕООДсъдържа всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за 
участие в открита процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не 
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор. 

3.Представената оферта с вх. № 402/04.06.2018г. от участника «ХРОНО» ООДсъдържа 
всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие в открита 
процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

4.Представената оферта с вх. № 397/04.06.2018г. от участника «ОПТИМ Ко» 

ООДсъдържа всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие 
в открита процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

5.Представената оферта с вх. № 405/04.06.2018г. от участника «ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК» 

ЕООДсъдържа всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за 
участие в открита процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не 
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор. 
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6.Представената оферта с вх. № 406/04.06.2018г. от участника «МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООДсъдържа всички документи изискани от възложителя, 

съгласно Документацията за участие в открита процедура и Обявлението за обществена 
поръчка, като комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор. 

7.Представената оферта с вх. № 407/04.06.2018г от участника «ДИАХИМ» ООДсъдържа 
всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие в открита 
процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

8.Представената оферта свх. № 408/04.06.2018г. от участника «АКВАХИМ» АД съдържа 
всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие в открита 
процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

9.Представената оферта свх. № 410/04.06.2018г. от участника «БГ МЕД» ЕООД съдържа 
всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие в открита 
процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

10.Представената оферта вх. № 410/04.06.2018г. от участника«АПР» ООД съдържа всички 

документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие в открита процедура 

и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

11.Представената оферта вх. № 412/04.06.2018г. от участника «МЕДИКЛИМ» ЕООД 
съдържа всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие в 

открита процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

12.Представената оферта вх. № 414/04.06.2018г. от участника «ХИМТЕКС» ООД съдържа 

всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие в открита 
процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

13.Представената оферта вх. № 417/04.06.2018г. от участника «ДИАМЕД» ООД съдържа 
всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие в открита 
процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

14.Представената оферта вх. № 418/04.06.2018г. от участника «ЕЛТА 90М» ООД съдържа 
всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие в открита 
процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

15.Представената оферта вх. № 419/04.06.2018г. от участника «РИДАКОМ» ЕООД 

съдържа всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие в 

открита процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
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грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

16.Представената оферта вх. № 420/04.06.2018г. от участника«ЕСДЖИ ПИ БИО 

ДАЙНАМИКС» ООД съдържа всички документи изискани от възложителя, съгласно 

Документацията за участие в открита процедура и Обявлението за обществена поръчка, като 

комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор. 

17.Представената оферта вх. № 421/04.06.2018г. от участника«ТОП ДИАГНОСТИКА» 

ООД съдържа всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за 

участие в открита процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не 
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор. 
Комисията установи пълно съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор на двама участници по всяка номенклатура. Всички участници са 
декларирали липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, 
посочени от възложителя, чрез представяне на попълнен образец на единен европейски 
документ за обществени поръчки EEДOП по стандартен образец, утвърден с Регламент за 
изпълнение (EC) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г. и са представили декларация по чл. 6, 
ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). 

Комисията, след установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и 
критериите за подбор на двама участници по всяка номенклатура, ги класира на първо и второ 
място по всяка номенклатура в съответствие с определения от възложителя критерий „Най-
ниска цена”, което е отразено в Приложение № 2 от настоящия протокол. 

Комисията установи, че за някои номенклатури диагностични реактиви и консумативи, 

описани в Приложение 3, не е подадена нито една оферта. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 Председател:...............................(На основание чл.2 от  ЗЗЛД) 

 

           Членове: 1……………………….(На основание чл.2 от  ЗЗЛД) 

                          2…………………….....(На основание чл.2 от  ЗЗЛД) 

                          3…………………….....(На основание чл.2 от  ЗЗЛД) 

                          4…………………….....(На основание чл.2 от  ЗЗЛД) 

                          5…………………….…(На основание чл.2 от  ЗЗЛД) 

                          6.....................................(На основание чл.2 от  ЗЗЛД) 

                          7…………………….…(На основание чл.2 от  ЗЗЛД) 

                          8.....................................(На основание чл.2 от  ЗЗЛД) 

                          9……………………….(На основание чл.2 от  ЗЗЛД) 

                          10……………………...(На основание чл.2 от  ЗЗЛД) 

 

 

 

 

Дата: 20.07.2018 г. 


