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П Р О Т О К О Л  №  3 

 

На 3.07.2015 год., в 10,00 часа, в  НЦЗПБ, в изпълнение на Заповед № 234 / 21.05.2015 г. 

на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: 

Председател и член: 

Таня Георгиева Гюрова – юрисконсулт 

Секретар и член : Надя Боянова Бранкова- Ненчовска - отдел „Микробиология” 

Членове: 

1. Евгения Иванова Тасева – отдел „Микробиология” 

2 гл. асистент Стефка Крумова Иванова – отдел „Вирусология” 

3. д-р Пламен Иванов Падешки - отдел „Микробиология” 

4. проф. д-р Мария Християнова Николова - отдел “Имунология и алергология” 

5. гл. асистент Милена Асенова Николова- отдел „Епидемиология“, секция „ ДДД“ 

6. доц. Нина  Димитрова Цветкова - отдел „Паразитология” 

7. Адриана Александрова Величкова – началник склад 

8.Лъчезар Маринов Димитров –  икономист плановик  

9. Силвия Николаева Груева – отдел „Епидемиология“, секция „ ДДД“ 

 

със задача да  отвори и разгледа ценовите предложения на допуснатите до този етап 

участници в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка 

на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, 

вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015-2016г”., съгласно 

техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение  № 3 от 22.04.2015г. на 

директора на НЦЗПБ. 

 

 При отварянето на ценовите предложения за участие в откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка не присъстваха представители на участващите фирми. 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците, както 

следва: 

 

1.  Диагностик Имиджинг ООД, гр. София 1505, ул. Каймакчалан № 1 – по позиция 

56. 

Участникът е представил  1 брой запечатан Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатения плик по позиция 56, който съдържа предложената 

от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

 

2.  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД, гр. София 1504, бул. Янко Сакъзов 26 - по позиции: 107; 

111; 115; 116; 117; 119; 120; 124; 127; 129; 130; 146; 151; 152.  

Участникът е представил 14 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 107; 111; 115; 116; 117; 119; 

120; 124; 127; 129; 130; 146; 151; 152, които съдържат предложената от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 
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3. „Химтекс” ООД;  гр.Димитровград 6400, ул. "Бузлуджа" 33; по позиции: 163; 164; 

168; 169;  170; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 186. 

Участникът е представил 17 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 163; 164; 168; 170; 173; 174;  

176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 186, които съдържат предложената от участника 

цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособени позиции 169 и 175 пликовете с ценовото предложение на участника не 

се отвориха и не се обявиха предлаганите цени, тъй като по горепосочените обособени 

позиции комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание 

чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към 

участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да 

представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция. 

 

4.  „Агарта-ЦМ“ ЕООД, гр. София 1712, ж.к. „Младост 3“, бл.304, ет.1, офис 1 -  по 

позиции: 182 и 186. 

Участникът е представил 2 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост. 

По обособени позиции 182 и 186 пликовете с ценовото предложение на участника не 

се отвориха и не се обявиха предлаганите цени, тъй като по горепосочените обособени 

позиции комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание 

чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП  

  

5. „Оптим Ко” ООД, гр. София 1113, ул. „Ат. Далчев” № 1, вх. Б -  по позиции: 106; 

112; 113; 114; 142; 145; 147; 151; 152; 170; 174; 175; 178; 179.  

Участникът е представил 15 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 106; 112; 113; 114; 142; 145; 

147; 151; 152; 170; 178; 179, които съдържат предложената от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособени позиции 174 и 175 пликовете с ценовото предложение на участника не 

се отвориха и не се обявиха предлаганите цени, тъй като по горепосочените обособени 

позиции комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание 

чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към 

участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да 

представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция. 

 

6. „Биомед Фючар” ЕООД, гр. София, кв. Редута, ул. „Плачковски манастир“ 14, ет.1, 

офис 1 - по позиции: 85; 86; 93; 96; 121; 155; 160; 165; 168; 173; 174; 175; 179; 180; 184 

Участникът е представил  15 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 85; 93; 96; 121; 155; 165; 168; 

174; 179; 184, които съдържат предложената от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособени позиции 86, 160, 173, 175 и 180 пликовете с ценовото предложение на 

участника не се отвориха и не се обявиха предлаганите цени, тъй като по горепосочените 

обособени позиции комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на 

основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя 

изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с 

подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция. 
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7.  „Интербизнес 91“ЕООД, гр. София 1527, ул. Кешан“ 6 - по позиции: 62; 100; 101; 

102; 103; 105; 106; 107; 111; 138; 140; 141; 145. 

Участникът е представил 13 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 62; 100; 101; 102; 103; 105; 

106; 107; 111; 138; 140; 141; 145, които съдържат предложената от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

 

8. „Сарториус България ЕООД” София, 1407, Бул. „Черни връх 65А”- по позиции: 

183. 

Участникът е представил 1 брой запечатан Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатания плик по позиция 183, който съдържа предложената 

от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

 

9. „Диамед” ООД,  гр. София  1407, ул. Христо Ценов №4 – по позиции: 57; 97; 98. 

Участникът е представил  3 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 57; 97; 98, които съдържат 

предложената от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

 

10. „ЕЛТА 90-М” ООД,  гр. София 1233, ул. Враня N82 -  по позиции: 1; 2; 7; 9; 10; 11; 

13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 

43; 44; 49; 52; 53; 54; 55; 58; 59; 60; 62; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 85; 

92; 94; 103; 111; 112; 124; 125; 126; 140; 142; 143; 148; 155; 159; 175. 

Участникът е представил 69 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 1; 2; 7; 9; 10; 11; 13; 16; 17; 

18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 49; 

52; 53; 54; 55; 58; 59; 60; 62; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 85; 92; 94; 103; 

111; 112; 124; 125; 126; 140; 142; 143; 148; 155, които съдържат предложената от 

участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособени позиции 159 и 175 пликовете с ценовото предложение на участника не 

се отвориха и не се обявиха предлаганите цени, тъй като по горепосочените обособени 

позиции комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание 

чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към 

участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да 

представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция. 

 

11. „Ай Ви Ди България” ООД;  гр.София 1756, ж.к. „Дървеница“, бл. 48 В - по 

позиции: 16; 17; 19; 33; 34; 37; 40; 42; 43; 49; 50; 71; 84; 85; 87; 89; 91; 93; 96; 121; 158; 

159.  

Участникът е представил 22 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 19; 33; 34; 37; 42; 43; 50; 71;  

85; 91; 93; 96; 121; 159, които съдържат предложената от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособени позиции 16, 17, 40, 49, 84, 87, 89 и 158 пликовете с ценовото предложение 
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на участника не се отвориха и не се обявиха предлаганите цени, тъй като по 

горепосочените обособени позиции комисията е предложила участника за отстраняване от 

процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от 

Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени 

позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената 

позиция. 

 

12. Аквахим АД;  гр. София п.к. 1582, жк Дружба 2, ул. Проф. Цветан Лазаров N83 -  

по позиции: 74; 76; 77; 78; 87; 88; 89; 91; 93; 96; 155; 156; 157; 158; 160; 162; 187; 188; 

189. 

Участникът е представил 19 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 74; 76; 77; 78; 87; 88; 89; 91; 

93; 96; 155; 156; 157; 158; 160; 162; 187; 188; 189, които съдържат предложената от 

участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

 

13. „Данс Фарма“ЕООД,  гр. София 1202, ул. Индустриална № 11 – по позиции: 1; 2; 

3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 21; 27; 28; 30; 37; 42; 43; 44; 45; 47; 55; 61; 65; 68; 69; 70; 71; 88; 

97; 155; 156; 160; 165. 

Участникът е представил 33 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

21; 27; 28; 30; 37; 42; 43; 44; 45; 47; 55; 61; 65; 68; 69; 70; 71; 88; 97; 156; 160; 165, които 

съдържат предложената от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособена позиция 155 пликът с ценовото предложение на участника не се отвори 

и не се обяви предлаганата цена, тъй като по горепосочената обособена позиция комисията 

е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в 

процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи 

оферта за всички подпозициии на обособената позиция. 

 

14. „Антисел България ООД”,  гр. София 1202, ул. Индустриална №11, Бизнес център 

Василев плаза, ет.8 -   по позиции: 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 93; 96; 121; 155; 156; 

158; 180; 187; 188. 

Участникът е представил 17 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции  84; 88; 89; 91; 93; 96; 121;  

156; 187; 188, които съдържат предложената от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособени позиции 83, 85, 86, 87, 155, 158 и 180 пликовете с ценовото предложение 

на участника не се отвориха и не се обявиха предлаганите цени, тъй като по 

горепосочените обособени позиции комисията е предложила участника за отстраняване от 

процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от 

Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени 

позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената 

позиция. 

 

15. „АА Медикъл България” ООД,   гр. София 1407, ул. „Голо бърдо” № 8 – по 

позиции: 5; 63; 66; 119; 140; 149. 
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Участникът е представил 6 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 5; 63; 66; 119; 149, които 

съдържат предложената от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособена позиция 140 пликът с ценовото предложение на участника не се отвори  

и не се обяви предлаганата цена, тъй като по горепосочените обособени позиции 

комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

 

16. Биосистеми ООД; гр. София п.к. 1517,  ул. Ботевградско шосе N 247, офис сграда 

1, ет. 1 - позиции: 74; 76; 77; 78; 79; 81; 82; 85; 86; 88; 93; 96; 156; 157; 171. 

Участникът е представил 15 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 74; 76; 77; 78; 85; 86; 88; 93; 

96; 156; 157; 171, които съдържат предложената от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособени позиции  79, 81 и 82 пликовете с ценовото предложение на участника не 

се отвориха  и не се обявиха предлаганите цени, тъй като по горепосочените обособени 

позиции комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание 

чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

 

17. „Ридаком“ЕООД, гр.София 1618, ул. Коломан № 1, офис 217 - по позиции: 1; 6; 8; 

9; 10; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 26; 27; 29; 30; 34; 37; 40; 54; 55; 61; 62; 64; 65; 66; 68; 71; 

94; 95; 96; 106; 107; 109; 110; 112; 113; 114; 118; 119; 121; 122; 124; 128; 140; 142; 143; 

145; 150; 174; 175; 179; 187; 188; 189. 

Участникът е представил 55 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 1; 6; 8; 9; 10; 17; 21; 22; 24; 

26; 27; 29; 30; 37; 54; 61; 62; 64; 65; 66; 68; 71; 95; 96; 106; 107; 109; 110; 112; 113; 114; 

118; 119; 121; 122; 124; 128; 140; 142; 145; 150; 188; 189, които съдържат предложената от 

участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособени позиции 16, 18, 34, 40, 55, 94, 174, 175, 179 пликовете с ценовото 

предложение на участника не се отвориха и не се обявиха предлаганите цени, тъй като по 

горепосочените обособени позиции комисията е предложила участника за отстраняване от 

процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от 

Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени 

позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената 

позиция. 

По обособена позиция 19  пликът с ценовото предложение на участника не се отвори 

и не се обяви предлаганата цена, тъй като по горепосочената обособена позиция комисията 

е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 1. във 

връзка с чл. 56, ал. 1, т.7. и чл.57, ал.2, т.2  от ЗОП.  

               По обособена позиция 187  пликът с ценовото предложение на участника не се 

отвори и не се обяви предлаганата цена, тъй като по горепосочената обособена позиция 

комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, 

ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 57, ал. 2, от ЗОП.  

По обособена позиция 143  пликът с ценовото предложение на участника не се отвори 

и не се обяви предлаганата цена, тъй като по горепосочената обособена позиция комисията 

е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 във 
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връзка с чл. 56, ал. 1, т. 5. и чл. 51, ал. 1, т.6. от ЗОП. 

 По обособена позиция 28  участникът е представил техническа оферта, но липсва ценова 

оферта – плик №3.  С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал1, т.4 във връзка с чл. 57, 

ал.2, т.3 от ЗОП, комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата. 

 

18. Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД; гр. София 1113, ул. Бачо Киро №47 - по позиции: 

83; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 93; 94; 95; 96; 153; 155; 156; 157; 159; 160; 189. 

Участникът е представил 18 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 83; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 93; 

94; 95; 96; 153; 155; 156; 157; 159; 189, които съдържат предложената от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособена позиция 160 пликът с ценовото предложение на участника не се отвори  и 

не се обяви предлаганата цена, тъй като по горепосочените обособени позиции комисията 

е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП 

 

19. „ФОТ” ООД,  гр. София 1618, бул. Овча купел N13 – по позиции:   85; 96; 99; 114; 

118; 119; 121; 122; 123; 139; 150; 153; 154; 155; 158; 161; 163; 165; 166; 167; 168; 169; 

173; 174; 176; 177; 178; 179; 180; 182; 183; 187; 188; 189; 190. 

Участникът е представил 35 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатените пликове по позиции 96; 99; 114; 118; 119; 121; 

122; 123; 139; 150; 153; 154; 155; 161; 163; 165; 166; 167; 168; 174; 176; 177; 178; 182; 

183; 187; 188; 189; 190, които съдържат предложената от участника цена. 

 Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособени позиции  85, 158, 169, 179 и 180 пликовете с ценовото предложение на 

участника не се отвориха  и не се обявиха предлаганите цени, тъй като по горепосочените 

обособени позиции комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на 

основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя 

изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с 

подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция. 

 По обособена позиция 173  пликът с ценовото предложение на участника не се 

отвори и не се обяви предлаганата цена, тъй като по горепосочената обособена позиция 

комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, 

ал. 1, т. 4,  във връзка с чл.57, ал.2, т.2 и т.3 от ЗОП. 

 

Комисията приключи откритото заседание в 12.30 часа. 

 

На 06.07.2015 г. в 9.30 часа комисията продължи работата си в изпълнение на Заповед № 

234 / 21.05.2015 г. на директора на НЦЗПБ. 

 На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП комисията реши да изиска от участниците в срок 

до 3 дни писмена обосновка за предложената цена, както следва:  

 

1. „БулБио-НЦЗПБ“ ЕООД с писмо изх. № 1000-493/06.07.2015 г. – позиции 119   

; 124 

2.  „Оптим Ко“ ООД с писмо изх. № 1000-506/06.07.2015 г. – позиции 106; 112; 

114 и 145. 

3. „Биомед Фючар” ЕООД с писмо изх. № 1000-505/06.07.2015 г. – позиции 93; 

96 и 155. 

4. „Интербизнес 91“ЕООД с писмо изх. № 1000-494/06.07.2015 г.– позиции 62 и 
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111. 

5. „Елта 90 М” ООД  с писмо изх. № 1000-495/06.07.2015 г.– позиции 1; 9; 10; 21; 

27; 30; 43; 112 и 155. 

6. „Ай Ви Ди България” ООД с писмо изх. № 1000-504/06.07.2015 г – позиции 

37; 71 и 91. 

7. „Аквахим” АД с писмо изх. № 1000-496/06.07.2015 г – позиции 93; 96; 156; 157 

и 188. 

8. „Данс Фарма“ЕООД с писмо изх. № 1000-497/06.07.2015 г – позиция 88. 

9. „Антисел България ООД”с писмо изх. № 1000-498/06.07.2015 г – позиция 96. 

10. „АА Медикъл България ООД”с писмо изх. № 1000-499/06.07.2015 г – позиция 

119. 

11. „Биосистеми”ООД с писмо изх. № 1000-500/06.07.2015 г – позиции 85 и 156 

12. „Ридаком“ЕООД с писмо изх. № 1000-501/06.07.2015 г – позиции 1; 27; 30; 71; 

107; 114; 124; 142 и 145. 

13. Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с писмо изх. № 1000-502/06.07.2015 г – 

позиции 93; 96 и 155. 

14.  „ФОТ” ООД с писмо изх. № 1000-503/06.07.2015 г – позиции 188 и 189. 

Видно от Приложение № 1 към Протокол 3, по две обособени позиции са оферирани еднакви 

цени: 

- обособена позиция 65 допуснатите участници – „Елта 90 М“ ООД и ”Ридаком” 

ЕООД са оферирали една и съща цена, а именно 140 лв.  

- обособена позиция 78 допуснатите участници – „Елта 90 М“ ООД и „Биосистеми” 

ООД са оферирали една и съща цена, а именно 1760 лв.  

На основание чл.71, ал.5, т. 1 от ЗОП, определянето на изпълнител на обществената 

поръчка, следва да се извърши възоснова на публичен жребий между класираните на 

първо място участници по обособени позиции 65 и 78. 

 Комисията реши публичния жребий за обособена позиция 65 да се проведе на 

08.07.2015г. от 09.00 часа, а  за обособена позиция 78 да се проведе на 08.07.2015г. от 09.10 

часа. Жребият между класираните на първо място участници по обособени позиции 65 и 

78 ще се проведе в зала на Сектор ВБИ към КМАР, за което заинтересованите участници 

са уведомени с писма, както следва: 

 - „Елта 90 М“ ООД – писмо с изх. № 1000-490/06.07.2015 г. 

          - ”Ридаком” ЕООД– писмо с изх. № 1000-491/06.07.2015 г 

 - „Биосистеми” ООД – писмо с изх. № 1000-492/06.07.2015 г. 

. 

 Комисията продължи работата си с подробно разглеждане на писмените обосновки за 

предложените цени съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП, както следва:   

 

1.„АА Медикъл България“ ООД с писмо вх. № 50/06.07.2015 г. Комисията разгледа 

подробно писмената обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП. В представената обосновка участникът се позовава на това, че е изключителен 

представител на производителят, с който участва в процедурата и на възможността си да 

закупува предлаганите продукти на най-добри цени. Комисията прие разясненията на 

участника по позиция 119 и го допуска до класиране за съответнита позиция. 

2. „БулБио-НЦЗПБ“ ЕООД с писмо вх. № 51/06.07.2015 г. Комисията разгледа подробно 

писмената обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 и т.4 от ЗОП. 

В представената обосновка участникът се позовава на това, че е производител и няма 

разходи за внос и доставка на готовия продукт. Именно това, както и постигнатата 

икономичност при производствения процес му позволяват да оферира по- ниски 

преференциални цени за НЦЗПБ. Комисията прие разясненията на участника по позиции 

119 и 124 и го допуска до класиране за съответните позиции. 
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3. „Антисел България ” ООД с писмо вх. № 53/07.07.2015 г. Комисията разгледа 

подробно писмената обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 и 

т.4 от ЗОП. В представената обосновка участникът се позовава на това, че е  дългогодишен 

партньор на производителите с които участва в процедурата, поради което са налице 

изключително благоприятни условия за участника. Именно това, както и постигнатата 

икономичност, умелия мениджмънт и финансова стабилност на компанията, позволяват на 

участника да оферира цени синхронизирани с пазара на реактивите и консумативите в 

България. Комисията прие разясненията на участника по позиция 96 и го допуска до 

класиране за съответната позиция. 

4. „ФОТ” ООД - с писмо вх. № 54/07.07.2015 г. Комисията разгледа подробно писмената 

обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. В 

представената обосновка участникът се позовава на това, че  като официален представител 

на производителя получава преференциални цени. Комисията прие разясненията на 

участника по позиции 188 и 189   и го допуска до класиране за съответните позиции. 

5. „Биомед Фючар“ ЕООД с писмо вх. № 55/07.07.2015г. Комисията разгледа подробно 

писмената обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т.3 и т. 4 от ЗОП. 

В представената обосновка участникът се позовава на това, че е успяла да оптимизира 

транспортните си разходи при доставка поради високия оборот на фирмата, в резултат на 

който ползва преференциални цени. Комисията прие разясненията на участника по 

позиции 93, 96 и 155 и го допуска до класиране за съответните позиции. 

6.  „Оптим Ко“ ООД - с писмо вх. № 56/07.07.2015г. Комисията разгледа подробно 

писмената обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 и т.4 от ЗОП. 

В представената обосновка участникът се позовава на това, че осъществява директен внос, 

без посредници, ниски транспортни разходи, разумна търговска надценка и изключително 

представителство на производителя. Комисията прие разясненията на участника по 

позиции 106, 112, 114 и 145  и го допуска до класиране за съответните позиции. 

 

На 08.07.2015г. в 09.05 ч. в залата на Сектор ВБИ към КМАР се проведе публично 

заседание за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, 

вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015г. - 2016г., по 

обособени позиции от 1 до 190, съгласно техническата спецификация на Възложителя, чрез 

публичен жребий по обособена позиция 65 между участниците „Елта 90М”ООД и 

„Ридаком“ЕООД, за което заинтересованите участници са писмено уведомени. На 

заседанието присъства Маринела Радева Иванова, представител на „Елта 90М”ООД. 

Имената на двамата участника – написани на лист се поставиха в два идентични бели плика, 

пликовете се запечатаха и подписаха от трима от членовете на комисията и представителя 

на „Елта 90М”ООД. Представителя „Елта 90М”ООД  изтегли плика за определяне на 

изпълнител. 

 При отваряне на плика се установи, че наименованието на участника е „Елта 

90М”ООД, който следва да бъде определен за изпълнител по обособена позиция 65. 

На 08.07.2015г. в 09.20 ч. в залата на Сектор ВБИ към КМАР се проведе публично 

заседание за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, 

вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015г. - 2016г., по 

обособени позиции от 1 до 190, съгласно техническата спецификация на Възложителя, 

чрез публичен жребий по обособена позиция 78 между участниците „Елта 90М”ООД и 

„Биосистеми“ ООД, за което заинтересованите участници са писмено уведомени. На 

заседанието присъства Маринела Радева Иванова, представител на „Елта 90М”ООД. 

Имената на двамата участника – написани на лист се поставиха в два идентични бели 

плика, пликовете се запечатаха и подписаха от трима от членовете на комисията и 
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представителя на „Елта 90М”ООД. Представителя „Елта 90М”ООД  изтегли плика за 

определяне на изпълнител.  

 При отваряне на плика се установи, че наименованието на участника е „Елта 

90М”ООД, който следва да бъде определен за изпълнител по обособена позиция 78. 

 

Комисията продължи работата си с подробно разглеждане на писмените обосновки за 

предложените цени съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП, както следва:   

 

7. „Елта 90 М” ООД с писмо вх. № 57/08.07.2015 г. Комисията разгледа подробно 

писмената обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 и т.4 от ЗОП. 

В представената обосновка участникът се позовава на това, че  получава преференциални 

цени от производителите, поради големите количества, които купува, както и на това, че 

разполага със собствен склад и голяма част от количествата се поддържат в постоянна 

наличност.  Комисията прие разясненията на участника по позиции 1, 9, 10, 21, 27, 30, 43, 

112 и 155 и го допуска до класиране за съответните позиции. 

 

8. « Ай Ви Ди България” ООД с писмо вх. № 58/08.07.2015 г. Комисията разгледа 

подробно писмената обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т.3 и т. 

4 от ЗОП. В представената обосновка участникът се позовава на това, че фирмите 

производители , с които участва в процедурата са запознати с икономическата ситуация в 

България и предоставят максимално добри условия, на това, че разходите са максимално 

оптимизирани и , че фирмата е изключителен представител на производителят, с който 

участва в процедурата. Комисията прие разясненията на участника по позиции 37, 71 и 91 

и го допуска до класиране за съответните позиции. 

 

9. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД с писмо вх. № 59/08.07.2015 г. Комисията разгледа 

подробно писмената обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 и 

т.4 от ЗОП. В представената обосновка участникът се позовава на това, че е официален 

дистрибутор на произовителите с които участва и получава преференциални цени. Също 

така, че поради големите поръчки са занижени разходите свързани с транспорт и доставка. 

Комисията прие разясненията на участника по позиции 93, 96 и 155  и го допуска до 

класиране за съответните позиции. 

 

10. „Данс Фарма” ЕООД с писмо вх. № 60/08.07.2015 г. Комисията разгледа подробно 

писмената обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. В 

представената обосновка участникът се позовава на това, че е дългогодишен дистрибутор 

на произовителя, с който участва и получава преференциални цени. Комисията прие 

разясненията на участника по позиция 88  и го допуска до класиране за съответната 

позиция. 

 

11. „Интербизнес 91“ЕООД - с писмо вх. № 61/08.07.2015 г. Комисията разгледа 

подробно писмената обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП. В представената обосновка участникът се позовава на това, че е изключителен 

дистрибутор на производителя за България и получава преференциални цени. Комисията 

прие разясненията на участника по позиция 111 и го допуска до класиране за съответната 

позиция. 

За позиция 62 участникът „Интербизнес 91“ЕООД не е представил в срок писменна 

обосновка, поради което на основание чл.70, ал.3 от ЗОП комисията предлага участникът 

за отстраняване от процедурата по обособена позиция 62. 

 

12.„Биосистеми”ООД с писмо вх. № 62/09.07.2015г. Комисията разгледа подробно 
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писмената обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 и т.4 от ЗОП. 

В представената обосновка участникът се позовава на това, че е единствен представител на 

фирмата производител и получава от него преференциална цена. Също така, 

производствения процес е автоматизиран, поради което себестойността на продукта е по-

ниска. Комисията прие разясненията на участника по позиции 85 и 156 и го допуска до 

класиране за съответните позиции. 

 

13. „Аквахим” АД с писмо вх. № 64/09.07.2015г. Комисията разгледа подробно писмената 

обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 и т.4 от ЗОП. В 

представената обосновка участникът се позовава на това, че официален представител на 

производителите, поради което получава преференциални цени. Предложените цени от 

участника се дължат и на оптимизираните транспортни разходи. Комисията прие 

разясненията на участника по позиции 93, 96, 156, 157 и 188 и го допуска до класиране за 

съответните позиции.  

 

14. „Ридаком” ЕООД с писмо вх. № 102/19.06.2014 г. Комисията разгледа подробно 

писмената обосновка на участника и я прие в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 и т.4 от ЗОП. 

В представената обосновка участникът се позовава на това, че е официален представител 

на производителите с които участва, поради което получава преференциални доставни 

цени. Също така, че е успял да оптимизира транспортните си разходи и, че надценката при 

формиране на продажната цена е минимална.Комисията прие разясненията на участника 

по позиции 27, 30, 71, 107, 114, 124, 142 и 145 и го допуска до класиране за съответнита 

позиции. За позиция 1 участникът „Ридаком” ЕООД заявява, че е допусната техническа 

грешка при офериране на единичната цена без ДДС и същата следва да се зачете като 5 лв. 

Комисията не приема така представеното обяснение, оферираните цени, поставени в Плик 

3 не могат да бъдат променяни. На основание чл.68, ал.11, б “б” комисията предлага 

учатника за отстраняване от процедурата по обособена позиция 1. 

 

Комисията приключи своята работа на  09.07.2015 год.  в 14,30 часа. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр  

                  

        

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………... 

      (Таня Гюрова) 

СЕКРЕТАР: ………………….…… 

           (Надя Бранкова- Ненчовска) 

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ:  

1. ..............................                           2................................                                                            

                         (Евгения Тасева)                                      (Стефка Иванова)                                                                                              

 

                        3................................     4................................. 

(д-р Пламен Падешки)                        (д-р Мария Николова) 
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5...............................                                                  6.................................. 

 (Милена Николова)                                             (Нина  Цветкова) 

                     

 7................................                                                 8................................... 

 (Адриана Величкова)                                              (Лъчезар Димитров)  

   

           9............................... 

            (Силвия Груева) 

 

 

 

 

 


