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Утвърдил:....................................................................... 

/проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ 

 

П Р О Т О К О Л  № 3а 

На 10.07.2015 год, в  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  оцени и предложи за класиране подадените оферти на участниците в 

открита процедура  за възлагане на обществена поръчка 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. 

 

I.Комисията пристъпи към класиране на участниците по критерий „най-ниска“ 

предложена цена, както следва: 

 

1. По обособена позиция № 1 

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 355.2 лева без вкл. ДДС. 

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1357.44 лева без вкл. ДДС  

 

2. По обособена позиция № 2.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 2100 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 2807.52 лева без вкл. 

ДДС. 

 

3. По обособена позиция № 3.  

На първо място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 693.12 лева без вкл. 

ДДС. 

 

4. По обособена позиция № 4.  
На първо място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 645.12 лева без вкл. 
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ДДС.  

 

5. По обособена позиция № 5.  

На първо място  - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 4769.28 лева 

без вкл. ДДС.  

 

6. По обособена позиция № 6.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 1797.12 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 2096.64 лева без вкл. 

ДДС.  

 

7.По обособена позиция № 7. 

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 2100 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 3027.36 лева без вкл. 

ДДС. 

 

8. По обособена позиция № 8.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 875.52 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1357.44 лева без вкл. 

ДДС. 

 

9.По обособена позиция № 9.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 177.6 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 437.76 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 678.72 лева без вкл. 

ДДС.  

 

10.По обособена позиция № 10. 

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 177.6 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 437.76 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 678.72 лева без вкл. 

ДДС. 

 

11. По обособена позиция № 11.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1050 лева без вкл. ДДС. 

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1513.68 лева без вкл. 

ДДС.  

 

12. По обособена позиция № 13.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 475 лева без вкл. ДДС.  

 

13. По обособена позиция № 16.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1363.2 лева без вкл. ДДС. 

 

14. По обособена позиция № 17. 

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1008 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 1555.2 лева без вкл. ДДС. 

  

15. По обособена позиция № 18.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 652.8 лева без вкл. ДДС.  
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16. По обособена позиция № 19. 

На първо място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 1584 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1718.4 лева без вкл. ДДС.  

 

17. По обособена позиция № 21.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1243.2 лева без вкл. ДДС. 

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 1344 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 2150.4 лева без вкл. 

ДДС.  

 

18. По обособена позиция № 22.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 576 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 864 лева без вкл. ДДС.  

 

19. По обособена позиция № 23.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 556.8 лева без вкл. ДДС.  

 

20. По обособена позиция № 24.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 768 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 887.04 лева без вкл. ДДС.  

 

21. По обособена позиция № 25.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 768 лева без вкл. ДДС.  

 

22. По обособена позиция № 26. 

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 888 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 960 лева без вкл. ДДС.  

 

23. По обособена позиция № 27.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 168 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 178.56 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 374.4 лева без вкл. 

ДДС.  

 

24. По обособена позиция № 28.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 532.8 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 570.24 лева без вкл. 

ДДС.  

 

25. По обособена позиция № 29.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 412.8 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 633.6 лева без вкл. ДДС.  

 

26. По обособена позиция № 30.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 178.56 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 182.4 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 374.4 лева без вкл. 

ДДС.  

 

27. По обособена позиция № 33.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1176 лева без вкл. ДДС.  
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На второ място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 1787.52 лева без вкл. 

ДДС.  

 

28. По обособена позиция № 34.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1185 лева без вкл. ДДС. 

На второ място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 1612.8 лева без вкл. 

ДДС.  

 

29. По обособена позиция № 35.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 640 лева без вкл. ДДС.  

 

30. По обособена позиция № 36.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 640 лева без вкл. ДДС.  

 

31. По обособена позиция № 37.  

На първо място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 307.2 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 355.2 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 408.96 лева без вкл. 

ДДС.  

На четвърто място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 559.68 лева без вкл. 

ДДС.  

 

32. По обособена позиция № 39.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1848 лева без вкл. ДДС.  

 

33. По обособена позиция № 40.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 936 лева без вкл. ДДС.  

 

34. По обособена позиция № 41.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 753.6 лева без вкл. ДДС.  

 

35. По обособена позиция № 42.  

На първо място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 744 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 859.2 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 988.8 лева без вкл. 

ДДС.  

 

36. По обособена позиция № 43.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 888 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1800 лева без вкл. 

ДДС.  

На трето място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 1968 лева без вкл. ДДС.  

 

37. По обособена позиция № 44.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 960 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1636.8 лева без вкл. 

ДДС.  

 

38. По обособена позиция № 45.  

На първо място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1501.44 лева без вкл. 

ДДС.  
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39. По обособена позиция № 47.  

На първо място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 843.84 лева без вкл. 

ДДС.  

 

40. По обособена позиция № 49.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 235.2 лева без вкл. ДДС.  

 

41. По обособена позиция № 50.  

На първо място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 2150.4 лева без вкл. 

ДДС.  

 

42. По обособена позиция № 52.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1200 лева без вкл. ДДС.  

 

43. По обособена позиция № 53.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 448 лева без вкл. ДДС.  

 

44. По обособена позиция № 54.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 256.25 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 300 лева без вкл. ДДС.  

 

45. По обособена позиция № 55.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 400 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 546 лева без вкл. ДДС.  

 

46. По обособена позиция № 56.  

На първо място  - Диагностик Имиджинг ООД с предлагана цена в размер на 8040 лева без 

вкл. ДДС.  

 

47. По обособена позиция № 57.  

На първо място  - Диамед ООД с предлагана цена в размер на 3976 лева без вкл. ДДС.  

 

48. По обособена позиция № 58.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 280 лева без вкл. ДДС.  

 

49. По обособена позиция № 59.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 2300 лева без вкл. ДДС.  

 

50.По обособена позиция № 60. 

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 978 лева без вкл. ДДС.  

 

51. По обособена позиция № 61.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 19 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 72 лева без вкл. ДДС.  

 

52. По обособена позиция № 62.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 500 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 600 лева без вкл. ДДС.  
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53. По обособена позиция № 63.  

На първо място  - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 982.8 лева без 

вкл. ДДС.  

 

54. По обособена позиция № 64.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 197.5 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 400 лева без вкл. ДДС.  

 

55. По обособена позиция № 65.  

На първо място  - Елта 90М ООД и „Ридаком“ЕООД с предлагана цена в размер на 140 

лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 215 лева без вкл. ДДС.  

 

56. По обособена позиция № 66.  

На първо място  - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 416 лева без 

вкл. ДДС.  

На второ място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 420 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 460 лева без вкл. ДДС.  

 

57. По обособена позиция № 67.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 500 лева без вкл. ДДС.  

 

58. По обособена позиция № 68.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 56 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 140 лева без вкл. ДДС.  

 

59. По обособена позиция № 69.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 283.2 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 640.32 лева без вкл. 

ДДС.  

 

60. По обособена позиция № 70.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 600 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1596.48 лева без вкл. 

ДДС.  

 

61. По обособена позиция № 71.  

На първо място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 26.4 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 32 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 130 лева без вкл. ДДС.  

 

62. По обособена позиция № 73.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1375 лева без вкл. ДДС.  

 

63. По обособена позиция № 74.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 737 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 740.3 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 794.2 лева без вкл. ДДС.  

 

64. По обособена позиция № 75.  
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На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1500 лева без вкл. ДДС.  

 

65. По обособена позиция № 76.  

На първо място  - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 1300.2 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1320 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 1422.3 лева без вкл. ДДС.  

 

66. По обособена позиция № 77.  

На първо място  - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 1300.2 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1320 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 1422.3 лева без вкл. ДДС.  

 

67. По обособена позиция № 78.  

На първо място  - Елта 90М ООД и„Биосистеми“ ООД с предлагана цена в размер на 1760 

лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 1896.4 лева без вкл. ДДС.  

 

68. По обособена позиция № 83.  

На първо място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 635 лева 

без вкл. ДДС.  

 

69. По обособена позиция № 84.  

На първо място  - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 4719 лева без вкл. 

ДДС.  

 

70. По обособена позиция № 85.  

На първо място  - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 1150 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 1800 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 1980 лева без вкл. 

ДДС.  

На четвърто място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 2450 

лева без вкл. ДДС.  

На пето място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 3750 лева без вкл. ДДС.  

 

71. По обособена позиция № 86.  

На първо място  - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 714 лева без вкл. ДДС.  

 

72. По обособена позиция № 87. 

На първо място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 577 лева 

без вкл. ДДС.  

На второ място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 588 лева без вкл. ДДС.  

 

73. По обособена позиция № 88.  

На първо място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1173 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 1485 лева без вкл. 

ДДС.  

На трето място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 1935 лева 

без вкл. ДДС.  
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На четвърто място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 2262 лева без вкл. ДДС.  

На пето място  - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 2400 лева без вкл. ДДС.  

 

74. По обособена позиция № 89.  

На първо място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 2345 лева 

без вкл. ДДС.  

На второ място  - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 2475 лева без вкл. 

ДДС.  

На трето място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 3770 лева без вкл. ДДС.  

 

75. По обособена позиция № 90.  

На първо място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 2064 лева 

без вкл. ДДС.  

 

76. По обособена позиция № 91.  

На първо място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 1400 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 1552 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 1900 лева без вкл. 

ДДС.  

На четвърто място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 2388 

лева без вкл. ДДС.  

 

77. По обособена позиция № 92.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 380 лева без вкл. ДДС.  

 

78. По обособена позиция № 93.  

На първо място  - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 540 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 584 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 620 лева 

без вкл. ДДС.  

На четвърто място  - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 780 лева без 

вкл. ДДС.  

На пето място  - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 1024 лева без вкл. ДДС.  

На шесто място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 1440 лева без вкл. ДДС.  

 

79. По обособена позиция № 94.  

На първо място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 1172.5 

лева без вкл. ДДС. 

На второ място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1250 лева без вкл. ДДС.  

 

80. По обособена позиция № 95.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 243 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 372 лева 

без вкл. ДДС. 

  

81. По обособена позиция № 96.  

На първо място  - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 82.8 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 92.5 лева 

без вкл. ДДС.  
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На трето място  - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 96 лева без вкл. 

ДДС.  

На четвърто място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 104 лева без вкл. ДДС.  

На пето място  - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 145 лева без вкл. ДДС.  

На шесто място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 160 лева без вкл. ДДС.  

На седмо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 189 лева без вкл. ДДС.  

На осмо  място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 215 лева без вкл. ДДС.  

 

82. По обособена позиция № 97.  

На първо място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 2156 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Диамед ООД с предлагана цена в размер на 2473 лева без вкл. ДДС.  

 

83. По обособена позиция № 98.  

На първо място  - Диамед ООД с предлагана цена в размер на 681 лева без вкл. ДДС.  

 

84. По обособена позиция № 99.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 724.7 лева без вкл. ДДС.  

 

85. По обособена позиция № 100.  

На първо място  - Интер Бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 3545.3 лева без 

вкл. ДДС.  

 

86. По обособена позиция № 101.  

На първо място  - Интер Бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 530 лева без вкл. 

ДДС.  

 

87. По обособена позиция № 102.  

На първо място  - Интер Бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 480 лева без вкл. 

ДДС.  

 

88. По обособена позиция № 103.  

На първо място  - Интер Бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 1022 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1550 лева без вкл. ДДС.  

 

89. По обособена позиция № 105.  
На първо място  - Интер Бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 382 лева без вкл. 

ДДС.  

 

90. По обособена позиция № 106.  

На първо място  - Оптим Ко ООД с предлагана цена в размер на 399 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 609 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Интер Бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 655.2 лева без вкл. 

ДДС.  

 

91. По обособена позиция № 107.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 102 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Интер Бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 148 лева без вкл. 

ДДС.  

На трето място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 300 лева без вкл. ДДС.  
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92. По обособена позиция № 109.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 120 лева без вкл. ДДС.  

 

93. По обособена позиция № 110.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 120 лева без вкл. ДДС.  

 

94. По обособена позиция № 111.  

На първо място  - Интер Бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 360 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 500 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 600 лева без вкл. ДДС.  

 

95. По обособена позиция № 112.  

На първо място  - Оптим Ко ООД с предлагана цена в размер на 145 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 160 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 460 лева без вкл. ДДС.  

 

96. По обособена позиция № 113.  
На първо място  - Оптим Ко ООД с предлагана цена в размер на 150.4 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 156.8 лева без вкл. ДДС.  

 

97. По обособена позиция № 114.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 50 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Оптим Ко ООД с предлагана цена в размер на 70 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 248 лева без вкл. ДДС.  

 

98. По обособена позиция № 115.  

На първо място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 17687.6 лева без вкл. ДДС.  

 

99. По обособена позиция № 116.  

На първо място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 784 лева без вкл. ДДС.  

 

100. По обособена позиция № 117.  

На първо място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 410 лева без вкл. ДДС.  

 

101. По обособена позиция № 118.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 48 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 86 лева без вкл. ДДС.  

 

102. По обособена позиция № 119.  

На първо място  - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 75 лева без 

вкл. ДДС.  

На второ място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 120 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 351 лева без вкл. ДДС. на 

четвърто място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 480 лева без вкл. ДДС.  

 

103. По обособена позиция № 120.  

На първо място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 798 лева без вкл. ДДС.  

 

104. По обособена позиция № 121.  
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На първо място  - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 552 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 628 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 640 лева без вкл. ДДС.  

На четвърто място  - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 670 лева без 

вкл. ДДС.  

На пето място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 704 лева без вкл. ДДС.  

 

105. По обособена позиция № 122.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 160 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 360 лева без вкл. ДДС.  

 

105. По обособена позиция № 123.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1707.5 лева без вкл. ДДС.  

 

106. По обособена позиция № 124.  

На първо място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 1680 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 2055 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 7900 лева без вкл. ДДС.  

 

107. По обособена позиция № 125.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 1110 лева без вкл. ДДС.  

 

108. По обособена позиция № 126.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 990 лева без вкл. ДДС.  

 

109. По обособена позиция № 127.  

На първо място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 360 лева без вкл. ДДС.  

 

110. По обособена позиция № 128.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 417 лева без вкл. ДДС.  

 

111. По обособена позиция № 129.  

На първо място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 864 лева без вкл. ДДС.  

 

112. По обособена позиция № 130.  

На първо място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 1242 лева без вкл. ДДС.  

 

113. По обособена позиция № 138.  

На първо място  - Интер Бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 152.8 лева без вкл. 

ДДС.  

 

114. По обособена позиция № 139.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 27 лева без вкл. ДДС.  

 

115. По обособена позиция № 140.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 178 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Интер Бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 204 лева без вкл. 

ДДС.  

На трето място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 230 лева без вкл. ДДС.  
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116. По обособена позиция № 141.  

На първо място  - Интер Бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 5704 лева без вкл. 

ДДС.  

 

117. По обособена позиция № 142.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 36 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Оптим Ко ООД с предлагана цена в размер на 42 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 74.4 лева без вкл. ДДС.  

 

118. По обособена позиция № 143.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 190 лева без вкл. ДДС. 

  

119. По обособена позиция № 145.  

На първо място  - Оптим Ко ООД с предлагана цена в размер на 35 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 56 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Интер Бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 339.5 лева без вкл. 

ДДС.  

 

120. По обособена позиция № 146.  

На първо място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 28 лева без вкл. ДДС.  

 

121. По обособена позиция № 147.  

На първо място  - Оптим Ко ООД с предлагана цена в размер на 3747 лева без вкл. ДДС.  

 

122. По обособена позиция № 148.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 5087 лева без вкл. ДДС.  

 

123. По обособена позиция № 149.  

На първо място  - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 54.5 лева без 

вкл. ДДС.  

 

124. По обособена позиция № 150.  

На първо място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 96 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 197.4 лева без вкл. ДДС.  

 

125. По обособена позиция № 151.  

На първо място  - Оптим Ко ООД с предлагана цена в размер на 150 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 300 лева без вкл. ДДС.  

 

126. По обособена позиция № 152.  

На първо място  - Оптим Ко ООД с предлагана цена в размер на 75 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Бул Био ЕООД с предлагана цена в размер на 175 лева без вкл. ДДС.  

 

127. По обособена позиция № 153.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 15 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 30 лева 

без вкл. ДДС.  

 

128. По обособена позиция № 154.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 240 лева без вкл. ДДС.  
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129. По обособена позиция № 155.  

На първо място  - Елта 90М ООД с предлагана цена в размер на 4230 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 5060 лева без вкл. 

ДДС.  

На трето място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 5460 лева 

без вкл. ДДС.  

На четвърто място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 9810 лева без вкл. ДДС.  

На пето място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 11611 лева без вкл. ДДС.  

 

130. По обособена позиция № 156.  

На първо място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 400 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 740 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 1030 лева 

без вкл. ДДС.  

На четвърто място  - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 1468 лева без 

вкл. ДДС.  

На пето място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1720 лева без вкл. ДДС.  

 

131. По обособена позиция № 157.  

На първо място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 767 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 1146.5 лева без вкл. 

ДДС.  

На трето място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 1567 лева 

без вкл. ДДС.  

 

132. По обособена позиция № 158.  

На първо място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 4873 лева без вкл. ДДС.  

 

133. По обособена позиция № 159.  

На първо място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 120 лева 

без вкл. ДДС.  

На второ място  - АйВиДи Б-я ООД с предлагана цена в размер на 288 лева без вкл. ДДС.  

 

134. По обособена позиция № 160.  

На първо място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 550 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 660 лева без вкл. ДДС.  

 

135. По обособена позиция № 161.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 2218 лева без вкл. ДДС.  

 

136. По обособена позиция № 162.  

На първо място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 6885.6 лева без вкл. ДДС.  

 

137. По обособена позиция № 163.  

На първо място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 2578.75 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 4947.15 лева без вкл. ДДС.  

 

138. По обособена позиция № 164.  

На първо място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 1300 лева без вкл. ДДС.  

 

139. По обособена позиция № 165.  
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На първо място  - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 6805.3 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 6927.62 лева без вкл. 

ДДС.  

На трето място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 8725.43 лева без вкл. ДДС.  

 

140. По обособена позиция № 166.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 10563.6 лева без вкл. ДДС.  

 

141. По обособена позиция № 167.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 198.5 лева без вкл. ДДС.  

 

142. По обособена позиция № 168.  

На първо място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 1212 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1272.3 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 1800.5 лева без вкл. 

ДДС.  

 

143. По обособена позиция № 170.  

На първо място  - Оптим Ко ООД с предлагана цена в размер на 595 лева без вкл. ДДС.  

на второ място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 612.5 лева без вкл. ДДС.  

 

144. По обособена позиция № 171.  

На първо място  - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 808 лева без вкл. ДДС.  

 

145. По обособена позиция № 173.  

На първо място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 3645 лева без вкл. ДДС.  

 

146. По обособена позиция № 174.  

На първо място  - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 986.8 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 1176 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1216 лева без вкл. ДДС.  

 

147. По обособена позиция № 176.  

На първо място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 1052.6 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1574.7 лева без вкл. ДДС.  

 

148. По обособена позиция № 177.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 120 лева без вкл. ДДС. На 

второ място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 200 лева без вкл. ДДС.  

 

149. По обособена позиция № 178.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1752 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Оптим Ко ООД с предлагана цена в размер на 1936 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 2236 лева без вкл. ДДС.  

 

150. По обособена позиция № 179.  

На първо място  - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 679.35 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Оптим Ко ООД с предлагана цена в размер на 747.84 лева без вкл. ДДС.  
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На трето място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 853.65 лева без вкл. ДДС.  

 

151. По обособена позиция № 180.  

На първо място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 2545 лева без вкл. ДДС.  

 

152. По обособена позиция № 181.  

На първо място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 4302.3 лева без вкл. ДДС.  

 

153. По обособена позиция № 182.  

На първо място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 207 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 294 лева без вкл. ДДС.  

 

154. По обособена позиция № 183.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 778 лева без вкл. ДДС. На 

второ място  - Сарториус България ЕООД с предлагана цена в размер на 1285 лева без вкл. 

ДДС.  

 

155. По обособена позиция № 184.  

На първо място  - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 189 лева без вкл. 

ДДС.  

На второ място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 207 лева без вкл. ДДС.  

 

156. По обособена позиция № 186.  

На първо място  - Химтекс ООД с предлагана цена в размер на 1190.4 лева без вкл. ДДС.  

 

157. По обособена позиция № 187.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1116.3 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 1139.7 лева без 

вкл. ДДС.  

На трето място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 1890.4 лева без вкл. ДДС.  

 

158. По обособена позиция № 188.  

На първо място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 312.8 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 438.15 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 2017.90 лева без 

вкл. ДДС.  

На четвърто място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 5004.8 лева без вкл. 

ДДС.  

 

159. По обособена позиция № 189.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 2006.3 лева без вкл. ДДС.  

На второ място  - Аквахим АД с предлагана цена в размер на 3283 лева без вкл. ДДС.  

На трето място  - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 3549.2 лева без вкл. ДДС.  

На четвърто място  - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 5197.8 

лева без вкл. ДДС.  

 

160. По обособена позиция № 190.  

На първо място  - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1516.61 лева без вкл. ДДС. 

 

II. Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП по следните позиции: 
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1. По обособена позиция № 12 

2. По обособена позиция № 14 

3. По обособена позиция № 15 

4. По обособена позиция № 20 

5. По обособена позиция № 31 

6. По обособена позиция № 32 

7. По обособена позиция № 38 

8. По обособена позиция № 46 

9. По обособена позиция № 48 

10. По обособена позиция № 51 

11. По обособена позиция № 72 

12. По обособена позиция № 80 

13. По обособена позиция № 104 

14. По обособена позиция № 108 

15. По обособена позиция № 131 

16. По обособена позиция № 132 

17. По обособена позиция № 133 

18. По обособена позиция № 134 

19. По обособена позиция № 135 

20. По обособена позиция № 136 

21. По обособена позиция № 137 

22. По обособена позиция № 144 

23. По обособена позиция № 172 

24. По обособена позиция № 185 

 

 

III. Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата на основание 

чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП по следните позиции: 

 

1. По обособена позиция № 79 

2. По обособена позиция № 81 

3. По обособена позиция № 82 

4. По обособена позиция № 169 

5. По обособена позиция № 175 

 

VI. На проведеното на 08.07.2015г. в 09.05 ч.и в 09:20ч.  в залата на Сектор ВБИ 

към КМАР 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 и 78, наименованието на 

участника, който беще изтеглен е: 

По обособена позиция 65- „Елта 90М”ООД   

По обособена позиция 78 - „Елта 90М”ООД   

На основание на основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя по 

обособени позиции 65 и 78 да определи за изпълнител и сключи договор с „Елта 90М”ООД   

 

Комисията, в изпълнение на Заповед № 234 / 21.05.2015 г. на директора на НЦЗПБ, 

приключи своята работа на  10.07.2015 год.  в 16,00 часа и предаде на Възложителя цялата 

документация по процедурата, заедно с: 
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1. Протокол № 1 с дата на съставяне 25.05.2015 г. – 15 страници 

2. Протокол № 1а с дата на съставяне 04.06.2015 г. – 3 страници 

3. Протокол № 2 с дата на съставяне 12.06.2015 г. – 17 страници 

4. Протокол № 2а с дата на съставяне 29.06.2015 г. – 13 страници и Приложение №1 

– 5 страници 

5. Протокол № 3 с дата на съставяне 09.07.2015 г. – 10 страници  

6. Протокол № 3а с дата на съставяне 10.07.2015 г. – 17 страници 
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