
 

1 

 

 

 

 

 
ПРОТОКОЛ №1 

 

На 28.08.2019г., в 10,00 часа, в „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, бул."Македония" № 38, в изпълнение на Заповед № 
226/27.08.2019г. на Изпълнителния директор на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, се събра комисия в състав: 

 

Председател: д-р Марианка Павлова–н-к на клинична лаборатория в „Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение – София” ЕАД; 

Членове: 1.д-р Стефанка Бобчева– н-к микробиологична лаборатория в „Четвърта 

многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД; 

2. Незабравка Дачева - старши клиничен лаборант в "Четвърта многопрофилна болница за 

активно лечение-София" ЕАД; 

3.Мария Янакиева-биолог микробиологична лаборатория в "Четвърта многопрофилна болница 

за активно лечение-София" ЕАД; 

4. Нели Младенова - лаборант микробиологична лаборатория в "Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение-София" ЕАД  за член на комисията. 

5. Мария Кръстева - адвокат; 

6. Маргарита Величкова -икономист ОП в "Четвърта многопрофилна болница за активно 

лечение-София" ЕАД 

 

Резервени членове: 
1. Мариана Футекова-лаборант клинична лаборатория в "Четвърта многопрофилна болница 

за активно лечение-София" ЕАД; 

2. Даниела Михайлова - лаборант в клинична лаборатория  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№224/01.08.2019 г. на Изпълнителния директор на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД, публикувана в регистъра на АОП под № 
00461-2019-0001. 

 
Председателят на комисията получи от деловодството на «Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение – София» ЕАД представените в срока за подаване– до 16:00ч. на 
27.08.2017г., 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. «ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК» ЕООД, вх. № 145/22.08.2019г., 10:30ч., по номенклатури 
диагностични реактиви и консумативи група №27; 

2.«МЕДИКЛИМ» ЕООД, вх. № 148/23.08.2019г., 10:15ч., по номенклатури диагностични 
реактиви и консумативи от група № 14 и 15; 

3.«ДИАСИСТЕМС» ЕООД, вх. № 150/26.08.2019г., 9:00ч., по номенклатури 
диагностични реактиви и консумативи група №27;  

4. «ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ» ООД, вх. № 152/26.08.2019г., 11:34 ч., по номенклатури 
диагностични реактиви и консумативи група №27; 

5. «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООД,вх. № 153/26.08.2019г., по номенклатури диагностични 
реактиви и консумативи групи №17, 18, 19 и 27;   

6. «ДИАХИМ» ЕАД, вх. № 154/26.08.2019г., 12:49ч., по номенклатури диагностични 
реактиви и консумативи от групи №24 и 27;   

7. «АКВАХИМ» АД, вх. № 155/26.08.2019г., 12:50ч., по номенклатури диагностични 
реактиви и консумативи група №27; 

8. «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, вх. № 158/27.08.2019г., 10:41ч., по номенклатури 
диагностични реактиви и консумативи група №4; 

9. «ХИМТЕКС» ООД, вх. № 159/27.08.2019г., 10:49 ч., по номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи групи № 4 и 27; 
10. „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ” вх. № 160/27.08.2019г., 10:41ч., по 

номенклатури диагностични реактиви и консумативи групи № 12 и 16; 
11. «АПР» ООД, вх. № 161/27.08.2019г., 11:01ч., по номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи групи №6 и 7; 
12. «ХРОНО» ООД, вх. № 162/27.08.2019г., 12:15 ч., по номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи групи №5 и 20; 
13. ЕТ «МЕДИМЕКС ПЕТРОВА», вх. № 163/27.08.2019г., 13:16 ч., по номенклатури 

диагностични реактиви и консумативи група №4; 
14. «АБЕЛ  ДИМЕДИКЪЛ» ЕООД, вх. № 164/27.08.2019г., 13:18 ч., по номенклатури 

диагностични реактиви и консумативи групи №26 и 27; 
15. «ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД, вх. № 165/27.08.2019г., 13:22ч., по номенклатури 

диагностични реактиви и консумативи група № 27; 
16. «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ»  ООД, вх. № 166/27.08.2019г., 13:28 

ч., по номенклатури диагностични реактиви и консумативи групи № 1, 2, 4, 8, 9, 11 и 27; 
17. «ОПТИМ КО»  ООД, вх. № 167/27.08.2019г., 13:94 ч., по номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи групи № 22 и 27; 
18. «БГ МЕД»  ЕООД, вх. № 168/27.08.2019г., 13:56 ч., по номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи групи № 5 и 20; 
19. «ЕЛТА 90М» ООД, вх. № 169/27.08.2019г., 14:06ч., по номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи групи № 22, 25, 26 и 27; 

20.«РИДАКОМ» ЕООД, вх. № 170/27.08.2019г., 14:28ч., по номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи групи № 12, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26 и 27; 

21. «ДИАМЕД» ООД, вх. № 171/27.08.2019г., 15:20 ч., по номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи групи № 16, 21, и 24; 

22. «ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС» ООД, вх. № 172/27.08.2019г., 15:23ч., по 

номенклатури диагностични реактиви и консумативи група № 13; 

23. «ТОП ДИАГНОСТИКА» ООД, вх. № 173/27.08.2019г., 15:30 ч., по номенклатури 

диагностични реактиви и консумативи групи № 3 и 10. 

 
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 «ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК» ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка.  
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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 «МЕДИКЛИМ» ЕООДе 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. 

 
3. 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. 

 
4. Офертата на «ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ» 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. 

 
5. Офертата на «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООДе 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 «ДИАХИМ» ЕАДе 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. Офертата на «АКВАХИМ» АДе представена в запечатана непрозрачна опаковка.  
Комисията отвори опаковката на участника, оповести нейното съдържание и констатира 

наличието на «Техническо предложение» и 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 «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АДе 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 «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 
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«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 „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ” 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. 

 
11. 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. 

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

наличието на «Техническопредложение» 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 ЕТ «МЕДИМЕКС  ПЕТРОВА» 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 «АБЕЛ  ДИМЕДИКЪЛ» 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. 

 
15. Офертата на «ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООДе 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 «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. 

Председателят на комисията оповести предложените от участника цени.  
 
17. Офертата на «ОПТИМ КО»  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 
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«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. 

 
18. Офертата на «БГ МЕД»  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. 

 
19. Офертатана «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. 

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

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

 
21. 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. 

 
22. 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. 

 
23. 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. 

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. Участник «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООД за всички номенклатури в Група 

17Аглутиниращи диагностични серуми за салмонела, Поливалентен серум за салмонела - 

ОА-О67 участникът оферира Поливалентен серум за салмонела ОА-ОЕ - предложеният 
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реактив не отговаря на изискванията, посочени от възложителя в Техническата спецификация – 

Приложение № 1, а именно предложеният серум да е ОА-О67, което води до отстраняване на 
участника «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООД за всички номенклатури в цялата Група 17, тъй като 

съгласно т.2.2.4. от т.4.1Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на 

обществената поръчка участниците трябва задължително да представят оферта за всички 

участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са 

произведени от един и същ производител– основание за отстраняване по чл. 107, т.2, буква „а” 

от ЗОП.  
На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 

процедурата участника «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООД за всички номенклатури в Група 17 
Аглутиниращи диагностични серуми за салмонела, Поливалентен серум за салмонела - ОА-О67 
Салмунелен серум ОВ; Салмунелен серум ОС; Салмунелен серум ОD; Салмунелен серум ОЕ. 

 
2.Участник «РИДАКОМ » ЕООД за всички номенклатури в Група 21Дискове за 

определяне на антимикробна чувствителност, съвместими с диспенсер BD BBL - В 
техническата спецификация е изискано дисковете за определяне на антимикробна 
чувствителност да са съвместими с диспенсер BD BBL. Предлаганите дискове са произведени 
от Mast Group LTD и са несъвместими за работа с диспенсер на производителя BD, което не 
отговаря на  предварително обявеното условие на възложителя в техническата  спецификация – 
основание за отстраняване по чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП. 

Това води до отстраняване на участника за всички номенклатурив Група 21, тъй като 
съгласно т.2.2.4. от т.4.1 Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на 
обществената поръчка участниците трябва задължително да представят оферта за всички 
участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са 
произведени от един и същ производител. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «РИДАКОМ» ЕООД за всички номенклатури в Група21 - Амикацин 
30мкг; Амоксицилин/клавуланова киселина 2/1мкг; Амоксицилин/клавуланова киселина 
20/10мкг; Ампициллин 2 мкг; Ампициллин 10 мкг; Бацитрацин 2Е; Цефокситин 30мкг; 
Цефотаксим 5мкг; Цефподоксим 10мкг; Цефтазидим 10мкг; Цефалексин 30мкг; Цефепим 
30мкг; Ципрофлоксацин 5мкг; Клиндамицин 2мкг; Еритромицин 15мкг; Ертапенем 10мкг; 
Гентамицин 10мкг; Гентамицин 30мкг; Имипенем 10мкг;  Левофлоксацин 5мкг; Меропенем 
10мкг; Норфлоксацин 10мкг; Оксацилин 1мкг; Пеницилин 1Е; Пиперацилин/Тазобактам 
30/6мкг; Сулфаметоксазол/Триметоприм 23,75/1,25мкг; Тетрациклин 30мкг; Тобрамицин 
10мкг; Ванкомицин 5мкг; Фосфомицин; Нитрофурантоин 100мкг; Цефтазидим/клавуланова 
киселина; Цефотаксим/клавуланова киселина.  3.   Участник«МЕДИКЛИМ» ЕООДза 
номенклатура 337 Панел за идентификация и определяне на чувствителност на гъби - 
Комисията установи, че в техническата спецификация е изискано панелите да са за 
идентификация и определяне на чувствителност на гъби. Предлаганите панели са за 
идентификация, но не определят чувствителност на гъби, което не отговаря на  предварително 
обявеното условие на възложителя в техническата  спецификация. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «МЕДИКЛИМ» ЕООД за Група 27 за номенклатура 337 Панел за 
идентификация и определяне на чувствителност на гъби. 

4. Участник «НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ» СРЛ за номенклатура 381 
Имунохроматографски тест за доказване на салмонела -комисията установи, че участникът 
е предложил тест, който не отговаря на изискването за доказване на салмонела. Предлаганият 
тест е за доказване на S. typhi -причинител на коремен тиф, докато изискването в техническата 
спецификация е за доказване на салмонела – всички видове, а не само един вид, което не 
отговаря на  предварително обявеното условие на възложителя в техническата  спецификация. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ» СРЛ номенклатура 381Група 27 
Имунохроматографски тест за доказване на салмонела. 
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5. Участник «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД за всички номенклатури в Група 4 
ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ - за номенклатура № 62 Вакуумна 
епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 
мин. със съответната апаратура комисията установи, че в приложения от участника каталог 
към техническото предложение се съдържа снимка на статив за ръчно отчитане на 
резултатите, което не е в съответствие с изискването на възложителя за автоматично отчитане 
със съответна апаратура. 

- За номенклатура 67Табла за вземане на кръв. В приложения от участника каталог 
към техническото предложение липсва описание и/или снимки за посочената номенклатура, 
съдържащи информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив, което 
не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за 
участие – да съдържа информация за всички изисквания към съответния реактив или 
консуматив. 

Това води до отстраняване на участника за всички номенклатури в Група 4, тъй като 
съгласно т.2.2.4. от т.4.1 Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на 
обществената поръчка участниците трябва задължително да представят оферта за всички 
участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са 
произведени от един и същ производител. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД за всички номенклатури в Група 4 
ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ-Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-
активатор, 4 мл; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система 
за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл; Вакуумна епруветка 
обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен 
анализ на пълна кръв - пластмасова, с К2 ЕДТА, 2-3 ml; Вакуумна епруветка - затворена 
система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната 
апаратура; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за 
вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 2-3мл.; 
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на 
кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасова, с литиев хепарин, 3-4 ml; Стативи за 
СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.; Игли за вземане на 
кръв, с камера за визуализиране на попадането във вена 21G; Табла за вземане на кръв; 
Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане; 
Бътерфлайки за затворена система; Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане 
на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след 
манипулацията, 21 G, 19 см.; Пластмасов държател  за еднократна употреба, автоматично 
заключване на иглата в холдера след пробовземане /превенция от биологичен риск/. 

6. Участник ЕТ«МЕДИМЕКС ПЕТРОВА» за всички номенклатури в Група 4 
ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ - за номенклатура № 62 Вакуумна 
епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 
мин. със съответната апаратура комисията установи, че в приложения от участника каталог 
към техническото предложение липсва информация за апаратурата, на която се отчитат 
епруветките, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от 
документацията за участие – да съдържа информация за всички изисквания към съответния 
реактив или консуматив. 

- за номенклатура № 65 Стативи за СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, 
време на отчитане 30 мин. В приложения от участника каталог към техническото 
предложение липсва описание и/или снимки за посочената номенклатура, които да са под 
формата на каталози, брошури и други, издадени от производителя и съдържащи 
информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив. Приложената 
снимка не е под формата на каталог или брошура, издадени от производителя, което не 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за 
участие. 
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 - за номенклатура № 70 Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на 
венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след 
манипулацията, 21 G, 19 см. В приложения от участника каталог към техническото 
предложение на посочения производител CD RICH няма описан такъв каталожен номер на 
изделие, какъвто е посочен от участника в техническото му предложение №KNBCSS02, 
съответно липсва описание и/или снимки за посочената номенклатура, съдържаща информация 
за всички изисквания към съответния реактив или консуматив, което не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за участие. 

Това води до отстраняване на участника за за всички номенклатури в Група 4, тъй като 
съгласно т.2.2.4. от т.4.1 Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на 
обществената поръчка участниците трябва задължително да представят оферта за всички 
участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са 
произведени от един и същ производител. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника ЕТ«МЕДИМЕКС ПЕТРОВА»за всички номенклатури в Група 4 
ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ- Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-
активатор, 4 мл; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система 
за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл; Вакуумна епруветка 
обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен 
анализ на пълна кръв - пластмасова, с К2 ЕДТА, 2-3 ml; Вакуумна епруветка - затворена 
система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната 
апаратура; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за 
вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 2-3мл.; 
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на 
кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасова, с литиев хепарин, 3-4 ml; Стативи за 
СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.; Игли за вземане на 
кръв, с камера за визуализиране на попадането във вена 21G; Табла за вземане на кръв; 
Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане; 
Бътерфлайки за затворена система; Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане 
на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след 
манипулацията, 21 G, 19 см.; Пластмасов държател  за еднократна употреба, автоматично 
заключване на иглата в холдера след пробовземане /превенция от биологичен риск/. 

 
7. Участник «ХИМТЕКС» ООД за всички номенклатури в Група 4 ЗАТВОРЕНА 

СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ - за номенклатура № 66 Игли за вземане на кръв, с 
камера за визуализиране на попадането във вена 21G. Комисията установи, че участникът е 
приложил към техническото предложение снимка за предлагания консуматив с каталожен 
№1526505, но тя не е част от каталог, издаден от производителя, и не съдържа 
информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив, което не 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за 
участие – Описанието и/или снимките на стоките, които ще се доставят, да са под формата на 
каталози, брошури и други, издадени от производителя и да съдържат информация за всички 
изисквания към съответния реактив или консуматив. 

- за номенклатура № 67 Табла за вземане на кръв. Участникът е приложил към 
техническото предложение снимка на предлагания консуматив с каталожен № 42000, но тя не е 
част от каталог, издаден от производителя, и не съдържа информация за всички изисквания 
към съответния реактив или консуматив, което не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя в т.4.3 от документацията за участие – Описанието и/или снимките на 
стоките, които ще се доставят, да са под формата на каталози, брошури и други, издадени от 
производителя, и да съдържат информация за всички изисквания към съответния реактив или 
консуматив. 

Това води до отстраняване на участника за всички номенклатури в цялата Група 4, тъй 
като съгласно т.2.2.4. от т.4.1 Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на 
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обществената поръчка участниците трябва задължително да представят оферта за всички 
участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са 
произведени от един и същ производител. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «ХИМТЕКС» ООД за всички номенклатури в Група 4 ЗАТВОРЕНА 
СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ-Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка 
- затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 4 мл; 
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на 
кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл; Вакуумна епруветка обезопасена с 
винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на 
пълна кръв - пластмасова, с К2 ЕДТА, 2-3 ml; Вакуумна епруветка - затворена система за 
вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната апаратура; 
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на 
кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 2-3мл.; Вакуумна 
епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за 
анализ на кръвна плазма - пластмасова, с литиев хепарин, 3-4 ml; Стативи за СУЕ, за 
съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.; Игли за вземане на кръв, с 
камера за визуализиране на попадането във вена 21G; Табла за вземане на кръв; 
Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане; 
Бътерфлайки за затворена система; Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане 
на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след 
манипулацията, 21 G, 19 см.; Пластмасов държател  за еднократна употреба, автоматично 
заключване на иглата в холдера след пробовземане /превенция от биологичен риск/.  

При проверка за съответствие на предлаганите от всички участници ценови 

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: 
8. Участник «ЕЛТА 90М» ООД за номенклатура332 Хроматогенна среда за 

определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра - комисията установи, че предлаганата 
цена от участника е за едно петри, което не отговаря на предварителното обявеното условие на 
възложителя в техническата спецификация за формата на продукта –опаковка. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «ЕЛТА 90М» ООД номенклатура 332 Група 27 Хроматогенна среда 
за определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра. 

9.Участник«ОПТИМ Ко» ООД за номенклатура332Хроматогенна среда за определяне 
на 6 вида микроорганизми, петри, бистра - комисията установи, че предлаганата цена от 
участника е за едно петри, което не отговаря на предварителното обявеното условие на 
възложителя в техническата спецификация за формата на продукта –опаковка. 

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участника «ОПТИМ Ко» ООД номенклатура 332Група 27 Хроматогенна среда 
за определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра. 

  
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. №  265/13.09.2019 г. на участник „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” ЕООД 

Получен е отговор с писмо вх. №185/17.09.2019г.  относно номенклатури  диагностични 

реактиви и консуматгиви от група 27. 
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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 номенклатури №417 Гимза-боя (мярка, мм ) 422 

№422 Архиватор за блокчета (отделни чекмеджета), №423 Архиватор за предметни стъкла 

(отделни чекмеджета) от група 27. 

 

2. Писмо с изх. № 266/13.09.2019 г. на участник „АКВАХИМ” АД 

Получен е отговор с писмо вх. № 181/16.09.2019 г.  относно номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи от група 27. 

Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури 

диагностични реактиви и консумативи в ценовото предложение.  

„АКВАХИМ” АД е официален представител за България на фирмите производители: 

Biolife Italiana S.r.L., DDK Italy. 

„АКВАХИМ” АД достига значителни обеми на продажбите на Diapath и DDK  Italia и 

получава  преференциални цени за тях. 

Формирането на  единичните предложени цени за продуктите, оферирани от 

„АКВАХИМ” АД е на основата на договорени от страна на компанията ни преференциални 

цени с Biolife Italiana S.r.L., DDK Italy. Към тези специални ценови условия за България е 

включена и допълнителна отстъпка за настоящата процедура.  

Допълнителен фактор, който намалява разходите  на оферираните продукти е оптимизираният 
транспорт, осъществяван от отдел „Логистика” на „АКВАХИМ” АД.  

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 №417 Гимза-боя (мярка, мм ) 422 

№422 Архиватор за блокчета (отделни чекмеджета), №423 Архиватор за предметни стъкла 

(отделни чекмеджета) от група 27. 

 

3. Писмо с изх. №  267/13.09.2019 г. на участник „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

Получен е отговор с писмо вх. № 182/16.09.2019 г.  относно номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи от група 27. 
Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи в ценовото предложение. Предлаганите медицински изделия са произведени в 

Германия, Италия и Китай. 

„ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД има представител и склад в Германия, китайската фирма 
производител Alltest има клон в Германия и това дава възможност  вносът на тези  продукти да 

се извършва от Германия.  

„ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД има постоянни дългогодишни търговски 

взаимоотношения, гарантиращи най-добро качество на продуктите при възможно най-ниска 
цена с фирми производителки от Италия.  

Транспортните разходи са сведени до минимум, тъй като се внасят големи количества 

медицински изделия. 

Комисията извърши оценка на представената обосновка и установи нейната пълнота и 

обективност. Комисията приема, че представената от участника обосновка се отнася до 
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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 за диагностични реактиви и консумативи 

Имунохроматографски бърз тест за инфекциозна мононуклеоза, Имунохроматографски тест за 

доказване на C.trachomatis антиген, доказваш хламидии в цервикален секрет, уретрален секрет и 

урина при мъже, Имунохроматографски тест за доказване на гонококи в уретрален секрет, 

Имунохроматографски тест за доказване на Хепатит А lgM антитела, Пластмасови йозета за 

еднократна употреба 1мкл, стерилни, опаковани поединично и Парафин на гранули от група 27. 

 

4. Писмо с изх. №  268/13.09.2019 г. на участник „БУЛ БИО-НЦЗПБ” ЕООД 

Получен е отговор с писмо вх. № 183/16.09.2019 г.  относно номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи от група 27. 

Оферираните продукти в посочената група са производство на „Бул Био – НЦЗПБ” 

ЕООД, който е български производител и няма разходи за внос на продуктите. Постигната е 

икономичност при производствения процес, относно разходите на труд и в резултат на това 

себестойността на готовия продукт е по-ниска в сравнение с продуктите от внос.  

Това създава трайно конкурентно предимство на  продуктите произведени от„БУЛ БИО-

НЦЗПБ” ЕООД. 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 за диагностични реактиви и консумативи Реактив 

Ерлих, Триптиказа-соев бульон, стъкла х100мл и Среда за култивиране на T.vaginalis Trichosel 

broth от група 27. 
 

5. Писмо с изх. №  269/13.09.2019 г. на участник „ДИАСИСТЕМС” ЕООД 

Получен е отговор с писмо вх. №190/18.09.2019г.  относно  диагностични реактиви и 

консумативи от група 27. 
Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури диагностични 

реактиви и консумативи в ценовото предложение.  
За диагностични реактиви и консумативи Имунохроматографски тест за доказване на 

H.pylori във фекални маси и Имунохроматографски бърз тест за доказване на HIV -1/HIV-2 

антитела,  «Диасистемс» ЕООД е договорен партньор  наOG 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 Имунохроматографски бърз тест за докаване на HbsAg и 

Имунохроматографски бърз тест за докаване на антитела HCV, «Диасистемс» ЕООД 

едоговорен партньор наHealgen, 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 Имунохроматографски тест за докаване на сифилис и 

Имунохроматографски тест за доказване на Т. Вагиналис, «Диасистемс» ЕООД е договорен 

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 
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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 за диагностични реактиви и консумативи 

Имунохроматографски тест за доказване на H.pylori във фекални маси, Имунохроматографски 

бърз тест за доказване на HIV -1/HIV-2 антитела, Имунохроматографски бърз тест за докаване 

на HbsAg, Имунохроматографски бърз тест за докаване на антитела HCV, 

Имунохроматографски тест за докаване на сифилис и Имунохроматографски тест за доказване 
на Т. Вагиналис от група 27. 

 

6. Писмо с изх. №  270/13.09.2019 г. на участник „ДИАХИМ” ЕООД 

Получен е отговор с писмо вх. №193/18.09.2019г.  относно  диагностични реактиви и 

консумативи от група 27. 

„Диахим” ЕАД има собствено производство на готови за ползване хранителни среди в 

петри от 2017 г. в гр. Монтана.  Производственото оборудване е модерно, напълно 

автоматизирано и с непрекъснат контрол, което намалява значително загубите в сравнение с по-

старите производствени машини. Производството но фирма Диахим е гъвкаво, ефективно, 

организирано, в резултат на което експлоатационните разходи и разходите на труд са по-ниски 

отколкото във водещи фирми на западноевропейскиет страни и САЩ. Разходите за транспорт и 

доставка на готовите хранителни среди са значително по-ниски, тъй като са свързани само с 
транспорт в България. 

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 за диагностични реактиви и консумативи Кръвен 

агар, петри по 20 мл, S-S агар, петри, Ориентировъчна хроматогенна среда с 6 параметъра, 

петри, Хром агар за кандида, петри, Сабуро агар, петри, Мюлер-Хинтон агар, петри х 25мл, 

Шоколадов агар, петри,  Шоколадов агар с бацитрацин, петри и Шедлер агар с 5% овнешка 

кръв,петри от група 27. 

 

7. Писмо с изх. № 271/13.09.2019 г. на участник „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД 

Получен е отговор с писмо вх. №195/18.09.2019г.  относно номенклатури  диагностични 

реактиви и консумативи група 27. 
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. 
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 «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 за диагностични реактиви и консумативи Шедлер 

агар с 5%овнешка кръв+Vanko,Neo-петри, Дискове оптохин, Дискове X и V, Дискове 

Новобиоцин 5мкг, Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 4мл,опаковани поединично, 

прозрачни, Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 10мл , опаковани поединично, 

прозрачни от група 27. 

 

8. Писмо с изх. №  272/13.09.2019 г. на участник „ЕЛТА 90М” ООД 

Получен е отговор с писмо вх. №186/17.09.2019г.  относно диагностични рективи и 

консумативи от група 27. 
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 иBiotec. 

„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 за диагностични реактиви и консумативи 

Имунохроматографски тест за доказване на Campylobacter във фецес, Имунохроматографски 

тест за доказване на C.difficile антиген във фекални проби от група 27. 

 

9. Писмо с изх. №  273/13.09.2019 г. на участник „МЕДИКЛИМ” ЕООД 

Получен е отговор с писмо вх. №194/18.09.2019г.  относно диагностични реактиви и 

консумативи от група 27. 
Участникът в обосновката потвърждава цената на посочената номенклатура диагностичен реактив 

и консуматив в ценовото предложение.  
„МЕДИКЛИМ” ЕООДе 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 предложените цени. 

Комисията приема офертата на участника за диагностичен реактив - Хроматогенен агар за 

S.aureus от група 27. 

 

10. Писмо с изх. №  274/13.09.2019 г. на участник „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ”СРЛ 

Получен е отговор с писмо вх. №192/18.09.2019г.  относно диагностични реактиви и 

консумативи от група 27. 
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НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ в качеството си на упълномощен от производителя 

дистрибутор за територията на Румъния и България, предлага оферираните продукти на цени, 

целящи увеличаване на оборота и налагане на пазара на медицински изделия с доказано 

Европейско качество.  

Наличието на собствена складова база и транспортни средства, минимизирането на 
разходите за реклама   са фактори които водят формирането на конкурентна цена. 

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 предложените цени. 

Комисията приема офертата на участника за диагностични реактиви и консумативи - Сухи 

тестове за урина - Десет показателя - отн. тегло, рН, белтък, глюкоза, кетони, уробилиноген, 

билирубин, левкоцити, кръв и нитрити, Имунохроматографски тест за доказване на H.pylori във 

фекални маси, Имунохроматографски бърз тест за доказване на HIV -1/HIV-2 антитела, 

Имунохроматографски бърз тест за докаване на HBsAg, Имунохроматографски бърз тест за 

докаване на антитела HCV, Имунохроматографски тест за докаване на сифилис,  

Имунохроматографски тест за доказване на C.trachomatis антиген, доказваш хламидии в 

цервикален секрет, уретрален секрет и урина при мъже,  Имунохроматографски тест за 

доказване на Campylobacter във фецес,  Имунохроматографски тест за доказване на C.difficile 

антиген във фекални проби и Тампони за вземане на уретрален секрет в пластмасов носач  от 

група 27. 

 

11. Писмо с изх. №  275/13.09.2019 г. на участник „OПТИМ Ко”ООД 

Получен е отговор с писмо вх. №192/18.09.2019г.  относно диагностични реактиви и 

консумативи от група 27. 
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, Унгария  и  на 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 диагностични реактиви и консумативи. 

 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 предложените цени. 

Комисията приема офертата на участника за диагностични реактиви и консумативи - 

Триптиказа соев агар с 5% овнешка кръв, петри по 20мл, S-S агар, петри, Сабуро агар, петри, 

Мюлер-Хинтон агар с конска кръв, петри х 25мл, Шоколадов агар, петри, Шоколадов агар с 
бацитрацин, петри, Шедлер бульон, епруветки по 13мл, Среда на Клиглер в епруветки, Дискове 

оптохин, Реактив за доказване на индол, Метиленово синьо по Льофлер, стъкла х 100мл, Среда 

за доказване на индол, подвижност и сяроводород, епруветки, Пластмасови връхчета за 
автоматична пипета сини100-1000µl,стерилни, поединично опаковани, Тампони за вземане на 
материали с дървена дръжка, стерилни, Йозета с диаметър 2мм с метален носач, Спиртна лампа 
с вместимост 100мл и Предметни стъкла с шлифован край 25/76 мм  от група 27. 

 

12.Писмо с изх. №  276/13.09.2019 г. на участник „ХИМТЕКС” ООД 

Получен е отговор с писмо вх. № 189/18.09.2019 г. относно диагностични рективи и 

консумативи от група 27. 
Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури 

диагностични реактиви и консумативи в ценовото предложение. 
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 „ХИМТЕКС” ООД  е директен вносител на стоките, произведени от следните фирми 
подиеагностични реактиви и консумати, както следва: 

1. Панреак, Испания за номенклатури Гимза-боя, Хематоксилин; 
2. Делталаб, Испания за номенклатури Епруветки за определяне на кръвната захар от 

капилярна кръв с обем 1.5 мл (тип Епендорф), Епруветки тип епендорф - от 0,1 д0 
1мл; 

3. Вакутест КИМА, Италия за номенклатури Еруветки полипропиленови, прозрачни с 
размер 12/75 мм, Тампони с транспортна среда, Тампони за вземане на материали в 
пластмасов носач ; 

4. Карл Хехт, Германия за номенклатури Включващ медиум; 
5. Калтек Италия Архиватор за блокчета (отделни чекмеджета), Архиватор за 

предметни стъкла (отделни чекмеджета) ;   
6. Бурнас медикалс, Гърция Тампони за вземане на материали с дървена дръжка, 

стерилни, Покривни стъкла 24/50 мм; 
„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. 

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 за посочените диагностични реактиви и консумативи  
от група 27. 

 

13. Писмо с изх. №  277/13.09.2019 г. на участник „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ”ООД 

Получен е отговор с писмо вх.184 №/17.09.2019г.  относно номенклатури  диагностични 

реактиви и консуматии от група 27. 
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 за следните диагностични реактиви и консумативи 

ASL-Slidex, Arthri –Slidex, CRP-Slidex, Включващ медиум,  Гимза-боя,  Пластмасови касети за 
биопсии,  Хематоксилин и Криошпрей от група 27. 

 

14. Писмо с изх. №  278/19.09.2019 г. на участник „РИДАКОМ” ЕООД 

Получен е отговор с писмо вх. №191/18.09.2019г.  относно диагностични реактиви и 

консумативи от група 27. 



 

16 

 

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), NuovaAptaca s.r.I, FL Medikal s.r.I,  MkBTest a.s. Biolab Z.r.t. GPapanikolaouCo-

Bioprepare, Chemelex S.A, MastGroup, NAL VON MINDEN, SekisuiDiagnostics UK LTD, 

VakutestKima, в сравнение с  други страни с оглед на това, че българскияпазар е по-

слабоплатежоспособен. 

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

договори с изброените производители 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 конкурентните фирми. 

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 за посочените диагностични реактиви и консумативи  
от група 27. 

 
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 : 

В офертите на "РИДАКОМ ЕООД и „ЕЛТА 90М” ООД  за Група 25 - Панели за 
скрининг, идентификация и определяне на чувствителност на микоплазми; 

 

В офертите на "Оптим Ко" ООД и"Ридаком" ЕООД за Група 27 

- Сабуро бульон, епруветки по 9мл; ед. мярка – броя; Количество – 400 броя; 

 

В офертите на "РИДАКОМ” ЕООД и «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООД за Група 27 

- Среда за култивиране на T.vaginalis Trichosel broth; ед. мярка – оп; Количество – 1 броя; 

 

В офертите на «ДИАСИСТЕМС» ЕООД и „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ” за 

Група 27 - Имунохроматографски бърз тест за докаване на HBsAg; ед. мярка – бр.тестове; 
Количество – 300 броя; 

 

В офертите на "РИДАКОМ ЕООД" ООД и „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ” за 

Група 27 - Имунохроматографски тест за доказване на шигела; ед. мярка – бр.тестове; 
Количество – 100 броя; 

 

В офертите на "РИДАКОМ ЕООД" ООД и "Оптим Ко"ООД за Група 27 - 

Контейнери за материал, стерилни, опаковани поединично, 15мл; ед. мярка – броя; 

Количество – 5000 броя; 

 

В офертите на "РИДАКОМ ЕООД" ООД и «ХИМТЕКС» ООД за Група 27 - 

Тампони с транспортна среда; ед. мярка – броя; Количество – 2500 броя; 
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По посочените номенклатури диагностични реактиви и консумативи на основание чл. 58, 

ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки се 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 18.09.2019 г. 

Жребият се проведе на 19.09.2019 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 поначин,  непозволяващ тяхното 

прочитане и поставяне в отделни непрозрачни пликове и предадени на председателя на 
комисията.  

На заседанието на комисията за теглене на жребия  присъстваха  представители на 
участниците „OПТИМ Ко”ООД и „ХИМТЕКС” ООД . 

За Група 25 – Панели за скрининг, идентификация и определяне на чувствителност 
на микоплазми  председателят на комисията извади листчетата от пликоветеи ги разбърка. 
Представителят на участника „OПТИМ Ко”ООД изтегли едното от двете листчета. След 
разгъването на листчето беше прочетено името на участника, чието име бе изтеглено първо и 
бе определен изпълнител „ЕЛТА 90М” ООД. 

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

За номенклатура №334 - Сабуро бульон, епруветки по 9мл, Количество 400 броя 
председателят на комисията извади листчетата от пликовете и ги разбърка. Представителят на 
участника „ХИМТЕКС” ООД изтегли едното от двете листчета. След разгъването на листчето 
беше прочетено името на участника, чието име бе изтеглено първо и бе определен изпълнител 
«РИДАКОМ» ЕООД. 

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 №348 - Среда за култивиране на T.vaginalis Trichosel broth; ед. 
мярка – оп, Количество –1, председателят на комисията извади листчетата от пликовете и ги 
разбърка. Представителят на участника „ХИМТЕКС” ООД изтегли едното от двете листчета. 
След разгъването на листчето беше прочетено името на участника, чието име бе изтеглено 
първо и бе определен изпълнител «РИДАКОМ» ЕООД. 

Отвори се и второто листче и беше прочетено името и на другия участник „БУЛ БИО-
НЦЗПБ” ЕООД, за да се удостовери, че са изготвени листчетата с имената на всички участници 
в жребия по тази номенклатура. 

За номенклатура №376 - Имунохроматографски бърз тест за докаване на HBsAg; 
бр.тестове; Количество –300; председателят на комисията извади листчетата от пликовете и 
ги разбърка. Представителят на участника „ХИМТЕКС” ООД изтегли едното от двете 
листчета. След разгъването на листчето беше прочетено името на участника, чието име бе 
изтеглено първо и бе определен изпълнител „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ”СРЛ. Отвори се и 
второто листче и беше прочетено името и на другия участник „ДИАСИСТЕМС” ЕООД, за да 
се удостовери, че са изготвени листчетата с имената на всички участници в жребия по тази 
номенклатура. 

За номенклатура №382 - Имунохроматографски тест за доказване на шигела; 
бр.тестове; Количество – 100; председателят на комисията извади листчетата от пликовете и 
ги разбърка. Представителят на участника „OПТИМ Ко”ООД изтегли едното от двете 
листчета. След разгъването на листчето беше прочетено името на участника, чието име бе 
изтеглено първо и бе определен изпълнител „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ”СРЛ. Отвори се и 
второто листче и беше прочетено името и на другия участник «РИДАКОМ» ЕООД, за да се 
удостовери, че са изготвени листчетата с имената на всички участници в жребия по тази 
номенклатура. 

За номенклатура №393 - Контейнери за материал, стерилни, опаковани 
поединично, 15мл; бр.; Количество – 5000; председателят на комисията извади листчетата от 
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пликовете и ги разбърка. Представителят на участника „ХИМТЕКС” ООД изтегли едното от 
двете листчета. След разгъването на листчето беше прочетено името на участника, чието име 
бе изтеглено първо и бе определен изпълнител «РИДАКОМ» ЕООД. Отвори се и второто 
листче и беше прочетено името и на другия участник „OПТИМ Ко”ООД, за да се удостовери, 
че са изготвени листчетата с имената на всички участници в жребия по тази номенклатура. 

За номенклатура №398 - Тампони с транспортна среда; бр.; Количество –2500; 
председателят на комисията извади листчетата от пликовете и ги разбърка. Представителят на 
участника „ХИМТЕКС” ООД изтегли едното от двете листчета. След разгъването на листчето 
беше прочетено името на участника, чието име бе изтеглено първо и бе определен изпълнител 
«РИДАКОМ» ЕООД. 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 настоящия протокол. 

 
„ 

КОМИСИЯ: 

 

   

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 

Дата: 20.09.2019 г. 


