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П Р О Т О К О Л  № 1а 

На 26.05.2015 г., в 10,00 часа, в  НЦЗПБ, гр. София, 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 : Гл. асистент Надя Боянова Бранкова- Ненчовска - отдел „Микробиология” 

Членове: 

1. гл. асистент д-р Галина Александрова Асева  - 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. гл. асистент Огнян Дариев Миков – отдел „Паразитология” 

7. гл. асистент Теодора Крумова Гладнишка – отдел „Микробиология” 

8. доц. Нина Димитрова Цветкова – отдел „Паразитология” 

9. доц. Ивайло Иванов Алексиев – отдел „Вирусология” 

 

със задача да  разгледа допълнително представените документи от участниците. 

В определения срок, в деловодството на НЦЗПБ са постъпили допълнително 

поисканите от комисията на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП документи относно офертата 

за участие 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 2015г. - 2016г., по обособени позиции от 1 до 

190, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение  № 3от 

22.04.2015г. 

Комисията пристъпи към разглеждане на получените писмени документи от 

участниците, както следва: 

 

1. Бул Био - НЦЗПБ ЕООД - с вх. № 24/26.05.2015 г. 

Участникът е представил в определения срок искания от комисията Образец 10 на 

Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС). 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения документ. 

 

2. „Сарториус България ЕООД” с вх. № 25/27.05.2015 г. 

Участникът е представил в определения срок искания от комисията Образец 10 на 

Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС). 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения документ. 

 

3. „ФОТ” ООД - с вх. № 27/28.05.2015 г. 

Участникът е представил в определения срок искания от комисията Образец 10 на 

Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС). 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения документ. 
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4.  „Биомед Фючар” ЕООД - с вх. № 28/29.05.2015 г. 

Участникът е представил в определения срок искания от комисията Образец 10 на 

Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС). 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения документ. 

 

5. Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с вх. № 29/29.05.2015 г. 

Участникът е представил в определения срок исканите от комисията: 

- документ, установяващ регистрация по ЗДДС. 

- ISO сертификатът на PeqLab  

- валиден ISO сертификатът на EURxSp.  

С оглед на гореизложеното комисията приема така представените документи. 

 

6. „Ай Ви Ди България” ООД - с вх. № 30/01.06.2015 г. 

Участникът е представил в определения срок исканите от комисията: 

- Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, 

представляващи ин витро диагностични медицински изделия/, издадена от 

производителя Ebtoscience с легализиран превод на български език по обособена 

позиция 50.  

- ISO сертификат за Blirt Blirt. 

-  Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) 

- Образец 10..  

С оглед на гореизложеното комисията приема така представените документи. 

 

7.  „Химтекс” ООД с вх. № 31/01.06.2015 г. 

Участникът е представил в определения срок исканите от комисията: 

- валиден ISO сертификат за Момина крепост АД. 

- както и обяснение относно Декларацията за съответствие с Директива 93/42/ ЕС /за 

лабораторните реактиви и медицински консумативи, касаеща обособена позиция 

170. 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения документ и 

обяснения. 

 

8.  „ЕЛТА 90-М” ООД  с вх. № 32/02.06.2015 г. 

Участникът е представил в определения срок исканите от комисията: 

- Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, 

представляващи ин витро диагностични медицински изделия/, издадена от производителя  

Central Res. Institute of  Epidemiology с легализиран превод на български език по обособени 

позиции 76, 77 и 92. 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения документ и 

обяснения. 

 

9.  „АА Медикъл България” ООД - с вх. № 33/02.06.2015 г. 

 

Участникът е представил в определения срок искания от комисията Образец 10 на 

Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
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дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС). 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения документ. 

 

10. „Ридаком“ ЕООД - с вх. № 34 /04.06.2015 г. 

Участникът е представил в определения срок исканите от комисията: 

1. Валиден ISO сертификатът на F.L. Medical S.rl.  

2. Валиден ISO сертификатът на Secisut Diagnostics  

3.Валиден ISO сертификатът на Biomed Diagnostics Inc 

4.ISO сертификат за Capricorn Scientific GmbH. 

5.ISO сертификат за Biosearch Technologics. 

 

Участникът не е представил в определения срок ISO сертификат за ROSCO Diagnostics. 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представените документи по точки 

от 1 до 5. На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 5. и чл. 51, ал. 1, т.6. от 

ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участникът „Ридаком“ ЕООД по 

позиция 143.  

 

Дата на съставяне на протокола  04.06.2015 год. 

Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр 

 

КОМИСИЯ: 
                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………... 

      (Таня Гюрова) 

СЕКРЕТАР: ………………….…… 

           (Надя Бранкова- Ненчовска) 

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ: 

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

                         (Д-р Галина Асева)                                      (Стефка Иванова)                                                                                              

 

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

(д-р Пламен Падешки)                        (проф. д-р Мария Николова) 

  

               

5...............................                                                  6.................................. 

           (Милена Николова)                                                 (Огнян Миков) 

                     

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

(Теодора Гладнишка)                                              (Евгения Тасева)             

 

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

(доц. Ивайло Алексиев) 


