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П Р О Т О К О Л  № 2а 

На 15.06.2015 год., в 09,00 часа, в  НЦЗПБ, гр. София, в изпълнение на Заповед № 234 / 

21.05. 2015г.. 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. гл. асистент Теодора Крумова Гладнишка – отдел „Микробиология” 

8.Лъчезар Маринов Димитров –  икономист плановик  

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

 със задача да  разгледа поисканите и представени от участниците разяснения във 

връзка с подадената от тях техническата оферта по процедурата. В определения срок, в 

деловодството на НЦЗПБ са постъпили исканите разяснения 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 2015-2016 г.», съгласно техническата 

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

НЦЗПБ. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на получените от участниците разяснения във 

връзка с подадената от тях техническата оферта по процедурата по реда на тяхното 

постъпване: 

 

1. „АА Медикъл България” ООД. Комисията е поискала разяснение във връзка  с 

подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-

393/11.06.2015 г. Участникът е представил разяснение с писмо - вх. № 37/15.06.2015 г. 

По позиция 5 - участникът е предоставил допълнителни обяснения и извадки от каталози, 

от които е видно, че продуктите отговарят на изискванията, заложени от Възложителя. 

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

По позиция 149: участникът е предоставил допълнителни обяснения и извадки от 

каталози, от които е видно, че продуктите отговарят на изискванията, заложени от 

ВъзложителяКомисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-

нататъшно участие в процедурата. 

По позиции 140  - участникът не представя поисканото обяснение за констатираното 

разминаване между представената таехническа характеристика и каталог. Изискването на 

Възложителя е кит за биохимична идентификация и определяне на антибиотична 

чувствителност на Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum. А от  представения каталог 

е видно, че оферирания продукт е за определяне на антибиотична чувствителност. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага 

участника за отстраняване от процедурата по позиция 140. 
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2. „Антисел България” ООД Комисията е поискала разяснение във връзка  с подадената от 

участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-392/11.06.2015 г. 

Участникът е представил разяснение с писмо - вх. № 38/16.06.2015 г. 

По позиция 155: 

155.3.: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното разминаване 

между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснение. 

155.4.: от представената от участника инструкция за употреба става ясно, че оферираният 

продукт не отговаря на изискването на възложителя, а именно: Рестриктазен ензим NheI за 

откриване на хинолонова резистентност, окомплектован с подходящ реакционен буфер, 1000 

единици. Участникът предлага опаковка от 300 единици и не става ясно как ще бъде доставен 

продуктът поради неделимостта на разфасовката. 

По позиция 158.8: от представената от участника брошура от он-лайн каталог става ясно, 

че оферираният продукт не отговаря на изискването на възложителя, а именно: Дейонизиран 

формамид, за молекулярна биология, чистота ≥99.5%. Учатникът не предоставя информация 

дали оферираният продукт е дейонизиран и предназначен за молекулярна биология. 

С оглед на гореизложеното и 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, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата по позиции 155 и 158. 

 

3. „Оптим Ко” ООД  Комисията е поискала разяснение във връзка  с подадената от участника 

техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-388/11.06.2015 г. Участникът е 

представил разяснение с писмо - вх. № 39/16.06.2015 г. 

По позиции 147.23, 147.24, 147.62. участникът е предоставил допълнителни обяснения и 

извадки от каталози, от които е видно, че продуктите отговарят на изискванията, заложени от 

Възложителя 

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

По позиция 152 участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога.  

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

По позиция 174.3. участникът е предоставил мостра, от която е видно , че петртата са с 

диаметър 55 мм. Искането на възложителя е петритата да са с диаметър 60 мм. 

По позиции 175.4. и 175.7, учасникът потвърждава, че предложените стерилни тампони са 

произведени от изкуствени материали. Искането на възложителя е тампоните да бъдат с 

памучен накрайник. 

По позиция 179.1, 179.3, участникът е предоставил допълнителни обяснения за 

констатираното разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога.  

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 С оглед на гореизложеното и 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, комисията предлага участника за отстраняване от 

процедурата по позиции 174 и 175. 
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4. „Агарта-ЦМ“ ЕООД Комисията е поискала разяснение във връзка  с подадената от 

участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-387/11.06.2015 г. 

Участникът е представил разяснение с писмо - вх. № 40/17.06.2015 г. 

По позиции 182 и 186 - комисията не приема предоставеното обяснение със следните 

мотиви: 

       По позиция 182 – участникът заявява, че е допусната техническа грешка при въвеждането 

на каталожния номер № RD 30019004, който липсва в представения каталог, но не посочва 

каталожния номер, който се отнася за оферирания от него продукт. С оглед на изложеното не 

става ясно дали учатникът предлага продукт с исканите от възложителя характеристики, а 

именно Ръкавици - НИТРИЛОВИ, за работа с етидиев бромид, размер L 

По позиция 186 (подпозиции 1, 2, 3, 4, 5, 6) – участникът заявява, че в каталога на 

производителя не фигурират каталожни номера на нито един от предлаганите от него 

продукти, поради което номерата, написани за каталожни, са от складовата програма на 

учатстника. С оглед на изложеното не става ясно предложените продукти по подпозициите за 

кои продукти от каталога се отнасят. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага 

участника за отстраняване от процедурата по позиции 182, 186. 

 

5. „Елта 90М” ООД  Комисията е поискала разяснение във връзка  с подадената от участника 

техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-389/11.06.2015 г. Участникът е 

представил разяснение с писмо - вх. № 41/17.06.2015 г. 

По позиции : 16, 17, 18, 19, 39, 44, 60, 69 и 70 – участникът  е предоставил допълнителни 

обяснения и извадки от каталози, от които е видно, че продуктите отговарят на изискванията, 

заложени от Възложителя. Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го 

допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 125.1: участникът заявява, че е допусната техническа грешка при въвеждането 

на каталожния номер , и посочва каталожен номер № 73524 за оферирания от него продукт. 

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 По позиция 155.3.: участникът  е предоставил допълнителни обяснения и извадки от 

каталози, от които е видно, че продуктите отговарят на изискванията, заложени от 

Възложителя. Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-

нататъшно участие в процедурата. 

 По позиция 159: искането на възложителя е: спектър на емитиране на Безвредно 

флуоресцентно багрило около 600 нм. Участникът е представил обяснение, че е оферирал 

продукт с най – близкия съвместим спектър по зададения от възложителя спецификация а 

именно 537 нм .  

 По позиция 175:  

175.1 искането на възложителя е: Стерилни пластмасови тампони в пластмасова епруветка 

със среда на Amies с въглен, 150 на 2.5 мм, с памучен накрайник, индивидуално опаковани. 

Участникът не представя поисканата му информация за вида на накрайника на тампона. 

       175.2.:искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка, с памучен 

накрайник, 16 cm, в пластмасова епруветка със среда на Стюарт, без въглен, индивидуално 

опаковани. Участникът не представя поисканата му информация за вида на накрайника на 

тампона. 

.     175.3.: искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка, 150 на 2.5 мм, 

с памучен накрайник, индивидуално опаковани, без транспортна среда. Участникът не 

представя поисканата му информация за вида на накрайника на тампона, както и за размерите 

на продукта. 

     175.4: искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка, 150 на 2.5 мм, 
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с памучен накрайник в епруветка, индивидуално опаковани, без транспортна среда. 

Участникът не представя поисканата му информация за вида на накрайника на тампона. 

     175.7: искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка,  с памучен 

накрайник в епруветка с диаметър на отвора не по малък от 11мм и дължина не по малка от 

145мм,  стерилни, без транспортна среда в епруветка. Участникът не представя поисканата му 

информация за вида на накрайника на тампона, както и за диаметъра на отвора на стерилните 

тампони. 

С оглед на гореизложеното и 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, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата по позиции: 159 и 

175.  

 

6. „Ай Ви Ди България” ООД Комисията е поискала разяснение във връзка  с подадената от 

участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-390/11.06.2015 г. 

Участникът е представил разяснение с писмо - вх. № 42/17.06.2015 г. 

По позиция 16.1 Изискването на възложителя е: Anti-EBV-CA ELISA (IgM) тестът да 

притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 97% .  For in vitro diagnostic  use 

only. В представеното обяснение участникът заявява, че са оферирали максимално близки 

технически характеристики с исканите от възложителя а именно: Тест със специфичност 

96,3%  и чувствителност 93,9%..                                                                              

По позиция 16.2 участникът  е предоставил допълнителни обяснения и извадки от 

каталози, от които е видно, че продуктите отговарят на изискванията, заложени от 

Възложителя 

        По позиция 17.1 Изискването на възложителя е: Anti-CMV ELISA (IgM) - тест за 

диагностика на анти-човешки цитомегаловирусни антитела от клас M, съвместим с апарат 

LKB 5060-006 (дължина на вълната 450 nm и 620 nm), включен IgG/RF абсорбент, до  96 теста 

в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off.  Максимум 4 

контроли. Изпълнение в рамките на не повече от 2 часa. Тестът да притежава чувствителност и 

специфичност не по-малки от 98%.  For in vitro diagnostic  use only.  От  представения каталога 

е видно, че оферираният тест е с чувствителност 91%. 

    По позиция 17.2 Изискването на възложителя е: Anti-CMV ELISA (IgG) - тест за 

диагностика на анти-човешки цитомегаловирусни антитела от клас G, съвместим с апарат LKB 

5060-006  (дължина на вълната 450 nm и 620 nm), до  96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 

1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off . Максимум 4 контроли. Изпълнение в рамките  на 

не повече от 2 часa. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% .  

For in vitro diagnostic  use only. От  представения каталога е видно, че оферираният тест е с 

специфичност 97.5%.                      

По позиция 19 (1, 2, 3 и 4) – участникът   е предоставил допълнителни обяснения и 

извадки от каталози, от които е видно, че продуктите отговарят на изискванията, заложени от 

Възложителя. 

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

По позиция 40.1 участникът   е предоставил допълнителни обяснения и извадки от 

каталози, от които е видно, че продуктите отговарят на изискванията, заложени от 

Възложителя. 

По позиция 40.2.: Изискването на възложителя е: ELISA кит за морбили IgG Avidity 

determination: ELISA тест набор, с до  96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки, с 

включена уреаза, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450/620нм. От  

представения каталог е видно, че в оферираният кит липсва информация за наличието на 
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уреаза за провеждане на Avidity тест. 

 По позиция 42.1 участникът  е предоставил допълнителни обяснения и извадки от 

каталози, от които е видно, че продуктите отговарят на изискванията, заложени от 

Възложителя 

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

По позиция 49. Изискването на Възложителя е: ELISA total IgE - 96 теста, да съдържа 4 

калибратори с известна концентрация на IgE в IU/ml в областта 0-500 IU/ml, а от представения 

от участника каталог е видно, че се оферира ELISA концентрация на IgE в IU/ml в областта 0- 

400 IU/ml. От представения каталога е видно, че оферираният тест е с калибратори с известна 

концентрация на IgE в IU/ml в областта 0-400 IU/ml. 

 По позиция 84: Изискването на Възложителя е: Търговски набор за PCR, съдържащ 2х 

PCR буфер,  Taq полимераза тип Hot-start химически инхибирана при температури <95C, в 

концентрация 5 единици на микролитър, 400μM смес от нуклеотиди и 5mM магнезиев хлорид;  

наличен като готов за работа разтвор ; опаковка до 100 реакции от 50 микролитра.  

Участникът не представя поисканата му информация за съдържанието на търговския набор.  

По позиция 87: Изискването на Възложителя е: Кит за ръчна екстракция на вирусна 

РНК от серум, плазма, кръв, телесни течности и др. за 50 реакции; колонно-базиран, снабден 

carrier RNA, събирателни епруветки (2 ml), RNase-free буфери. От представените от участника 

обяснения е видно, че в оферирания кит не се съдържа carrier RNA. 

 По позиция 89: Изискването на Възложителя е:  Кит за ръчна екстракция на  вирусна ДНК 

от ликвор, серум, урина и др. телесни течности в обеми до 200 мкл. До 50 реакции/опаковка; 

колонно-базиран, снабден с протеиназа К, лизиращ и миещи буфери и събирателни епруветки; 

количество елуат – до 100 мкл. В представения от учасника каталог е видно, че липсва 

информация за наличието на протеиназа К.  

  По позиция 91: участникът  е предоставил допълнителни обяснения и извадки от 

каталози, от които е видно, че продуктите отговарят на изискванията, заложени от 

Възложителя. Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-

нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 93: участникът  е предоставил допълнителни обяснения и извадки от каталози, 

от които е видно, че продуктите отговарят на изискванията, заложени от Възложителя. 

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 По позиции 158.3, 158.4, 158.5, 158.8 : участникът  е предоставил допълнителни 

обяснения и извадки от каталози, от които е видно, че продуктите отговарят на изискванията, 

заложени от Възложителя. 

       По позиция 158.6. Изискването на Възложителя е: Обработена с DEPC вода за 

молекулярна диагностика, банка до 100 мл. От  представения каталог е видно, че оферирания 

продукт е в  банка 500 мл. 

       С оглед на гореизложеното и 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, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата по позиции: 16, 17, 40, 

49, 84, 87, 89 и 158. 

 

7.„Ридаком“ ЕООД. Комисията е поискала разяснение във връзка  с подадената от участника 

техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-395/11.06.2015 г. Участникът е 

представил разяснение с писмо - вх. № 43/18.06.2015 г. 

По позиция 16.1, участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 
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предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 16.2. учасникът обяснява, че оферираният продукт може да бъде отчетен на 

всеки апарат за спектрофотометрично дедектиране на микротитърни плаки с режим на работа 

при 450 нм дължина на вълната и референтни филтри за 630/620 нм дължина на вълната. 

Участникът не дава обяснение за разминаването в посочения в техническата характеристика 

каталожен номер на продукта (кат.№1201-11 ) и този номер в техническата спецификация 

(кат.№ EG 112), както и за разминаването между отчитането на контролите (2 контроли и 4 

калибратора), посочените в предложения каталог, и тези в техническата характеристика, в 

която изискването е максимум 4 контроли. 

По позиция 17.1 и 17.2 участникът е предоставил допълнителни обяснения за 

констатираното разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога.  

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

По позиции 18.1 и 18.2 участникът предоставя протокол за употреба на предложените 

от него продукти, в който не се открива изискваната информация тестовете да бъдат само за  

in vitro диагностика, каквото е изискването на възложителя. 

По позиция 34.2, учасникът е представил техническите характеристики на оферирания 

продукт, от които е видно, че има разминаване между изискването на възложителя за 1 

положителна и 1 отрицателна  контрола, а оферирания продукт се отчита въз основа на 4 

калибратора. 

По позиция 40.2, учасникът потвърждава, че оферирания продукт не отговаря на 

техническата спецификация заложена от възложителя, а именно: ELISA кит за морбили IgG 

Avidity determination: ELISA тест набор, с до  96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 

ямки, с включена уреаза, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 

450/620нм. Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол.   . 

По позиция 54: участникът е предоставил каталог, в който е посочено, че тестът е 

базиран на имунохроматографски принцип. Комисията приема предоставеното от участника 

обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 55: участникът е предоставил каталог, в който е посочено, че тестът е 

базиран на имунохроматографски принцип. В представения каталог обаче не се открива 

информация за времето и температурата за провеждане на теста, каквото е искането на 

възложителя, както и информация за провеждане на теста без необходимост от допълнителни 

стъпки и консумативи. 

По позиция 61: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 64: Участникът е предоставил инструкции за употреба и допълнителни 

материали за оферирания продукт, в които са посочени параметрите изисквани в техническата 

спецификация заложена от възложителя.Комисията приема предоставеното от участника 

обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата 

По позиция 65: Учасникът е предоставил каталог, в който е посочен броя на тестовете 

съдържащи се в опаковката.Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го 

допуска до по-нататъшно участие в процедурата 

По позиция 71: участникът е предоставил каталог за работа с теста и допълнителни 

обяснения за констатираното разминаване между посочения в каталога брой тестове и 

исканите в техническата спецификация.Комисията приема предоставеното от участника 

обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 94: участникът е представил протокол за употреба, в които са упоменати 

всички приложения на кита, от което става ясно, че той не отговаря на изискването на 

възложителя, а именно: Кит за екстракция с едновременна изолация и пречистване на ДНК от 
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свежи и замразени проби от серум, ликвор, биопсични материали и фекални проби. Пригоден 

за 250 проби. 

По позиция 121: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 122: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 128.4, 128.5, 128.6, 128.7, участникът е предоставил допълнителни обяснения 

за констатираното разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. 

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

По позиция 140: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 174.2, участникът заявява, че е допусната техническа грешка при въвеждането 

на каталожния номер № РЕТ90050, и посочва каталожен номер № РЕТ90150 за оферирания от 

него продукт. В предоставения от участника каталог не се открива продукт с посочения 

каталожен номер, от което не става ясно дали той отговаря на изискването на възложителя, а 

именно: Петриеви блюда от високо прозрачен полистирен;  55мм х 14мм. стерилни, 

еднократни, гладки (без вътрешни или външни разделители);  до  20 бр. в опак. 

По позиция 175, учасникът е представил същите каталози, от които е видно, че 

оферираните продукти не отговарят на изискванията на възложителя, а именно: 

175.1.: искането на възложителя е: Стерилни пластмасови тампони в пластмасова 

епруветка със среда на Amies с въглен, 150 на 2.5 мм, с памучен накрайник, индивидуално 

опаковани. В представения каталог не се открива информация за наличието на въглен, както е 

заложено в техническата характеристика. Също така има разминаване между посочения в 

каталога накрайник от район, докато изискването в техническата характеристика е накрайника 

да е памучен. 

175.2.: искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка, с памучен 

накрайник, 16 cm, в пластмасова епруветка със среда на Стюарт, без въглен, индивидуално 

опаковани. Има разминаване между посочения в каталога накрайник от район, докато 

изискването в техническата характеристика е накрайника да е памучен. Също така има 

разминаване между посочения в каталога размер на тампона – 150мм, докато изискването в 

техническата характеристика е дължината да е 160мм. 

175.3.: искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка, 150 на 2.5 

мм, с памучен накрайник, индивидуално опаковани, без транспортна среда. Има разминаване 

между посочената в каталога дървена дръжка, докато изискването в техническата 

характеристика е дръжката да е пластмасова. 

175.4.: искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка, 150 на 2.5 

мм, с памучен накрайник в епруветка, индивидуално опаковани, без транспортна среда. В 

представения каталог не се открива информация за размера на тампона, вида на накрайника и 

материала на дръжката. 

175.5.: искането на възложителя е: Тампони с пластмасова дръжка, прикрепана към 

капачката на пластмасова епруветка без хранителна среда. В представения каталог не се 

открива информация за това, дали дръжката на тампона е прикрепена към капачката на 

епруветката. Също така не се открива информация за вида на материала на дръжката. 

175.6.: искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка, с  накрайник 

от дакрон или район в епруветка, стерилни, с транспортна среда за изолиране на ДНК в 

епруветката, индивидуално опаковани. В представения каталог не се открива информация за 
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вида на материала на дръжката. Също така не се открива информация за вида на накрайника 

(дакрон или район). Също така не се открива информация за наличието на транспортна среда в 

епруветката. 

175.7.: искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка, с памучен 

накрайник в епруветка с диаметър на отвора не по малък от 11 мм и дължина не по малка от 

145 мм, стерилни, без транспортна среда в епруветка. В представения каталог не се открива 

информация за вида на материала на дръжката. Също така не се открива информация за вида 

на накрайника и за размера на тампона. 

По позиция 179.4.: учасникът е представил каталог, от които е видно, че оферираният 

продукт не отговарят на изискванията на възложителя. Участникът оферира контейнери за 

биологични отпадъци с обем 3 л., а изискването на възложителя е: Контейнери за биологични 

отпадъци - обем 1,5 л. 

По позиция 188: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 189: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

С оглед на гореизложеното и 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, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата по позиции 16, 18, 34, 

40, 55, 94, 174, 175 и 179. 

 

8. ”Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД. Комисията е поискала разяснение във връзка  с 

подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-

396/11.06.2015 г. Участникът е представил разяснение с писмо - вх. № 44/18.06.2015 г. 

По позиция 153: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 155: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 160: искането на възложителя е: Безвредно флуоресцентно багрило  за 

визуализиране на ДНК и РНК, заместител на етидиевия бромид, за агарозни и 

полиакриламидни гелове, стабилно при стайна температура, макс. спектър на емитиране около 

600 нм, опаковка до 0,5 мл. В представения от участника каталог е видно, че максималния 

спектър на емитиране на багрилото е 530 нм. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага 

участника за отстраняване от процедурата по позиция 160. 

 

9. „ФОТ” ООД Комисията е поискала разяснение във връзка  с подадената от участника 

техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-397/11.06.2015 г. Участникът е 

представил разяснение с писмо - вх. № 45/18.06.2015 г. 

 По позиция 85: искането на възложителя е: Микс 2х за бърза и високо специфична Hot 

start PCR реакция в обем от 50мкл съдържащ: Всички необходими компоненти за 

мултиплексна PCR реакция, включително буфер за директно накапване на гел. Опаковка до 

1000 реакции. В представеното обяснение участникът заявява, че в брошурите  на 

производителя липсва търсената информация, касаеща буфер за директно накапване, поради 

което не става ясно дали оферирания продукт отговаря на изискванията, заложени от 
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възложителя. 

По позиция 122: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 По позиция 123.4:  участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 158.7.: искането на възложителя е: Флуоресцентно багрило за Real-time PCR, 

алтернатива на SYBR Green I, стабилност при 4°С, концентрация до 20х, макс. спектър на 

емисия 530 нм. В представеното обяснение участникът заявява, че предложеното от тях 

багрило се използва успешно и за Real-time PCR, но при направена от комисията проверка в 

сайта на производителя се установи, че липсва инструкция за употреба при Real-time PCR.  

По позиция 166:  

166: (подпозиции 3, 4, 5, 8, 10, 12 и 14): участникът е предоставил допълнителни 

обяснения за констатираното разминаване между предоставената техническа характеристика и 

каталога. Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-

нататъшно участие в процедурата. 

166.9.: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното разминаване 

между предоставената техническа характеристика и каталога.Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 168.1.: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 169: 

169.2.: искането на възложителя е: Хром-никелови йозета с размер на ухото: 2mm(0,005 

ml). В представеното от участникът обяснение става ясно, че оферирания продукт 

представлява хром-никелов накрайник за йозета. Комисията приема предоставеното от 

участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

169.5.:  искането на възложителя е: Стерилни йозета за еднократна употреба, 10 мкл; 

индивидуално опаковани. В представеното от участникът обяснение става ясно, че 

оферирания продукт е в опаковки от 50 броя.  Комисията приема предоставеното от участника 

обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата 

По позиция 169:  

169.6.: искането на възложителя е: Игли за микробиологични посеви, стерилни, еднократни; от 

гъвкав полистирен, дължина на бода 200мм, диаметър до 1.5мм. В представеното от 

участникът обяснение става ясно, че оферирания продукт е със стандартни размери, от което 

не става ясно дали те отговарят на изискването на възложителя. 

169.8.:  искането на възложителя е: Ножици хирургични: неръждаема стомана, дължина 140 

мм. В представеното от участникът обяснение става ясно, че фирмата оферира продукт с 

размер 130 мм.   

169.9.:  искането на възложителя е: Ножици хирургични: неръждаема стомана, дължина 200 

мм. В представеното от участникът обяснение става ясно, че фирмата оферира продукт с 

размер 160 мм.   

169.13.: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното разминаване 

между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения. 

169.14.: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното разминаване 

между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения. 

169.16: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното разминаване 
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между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения. 

По позиция 176.1.: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 177: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 179: 

179.1.:  участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното разминаване 

между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения. 

179.4.: искането на възложителя е: Контейнери за биологични отпадъци -  обем 1,5л. В 

представеното от участникът обяснение става ясно, че оферирания продукт  е с обем 3л. 

По позиция 180: 

180.1.: искането на възложителя е: Криокутии подходящи за епруветки от 1.5мл и 2мл за 100 

епруветки, изработени от полипропилен, височина до 6.5см издържливи на температури от -

130C до 121C. В представеното от участникът обяснение става ясно, че оферираните 

криокутии са за 81 епруветки. 

180.2.: искането на възложителя е: Картонени криокутии за криоепруветки от 2 мл за 100 

епруветки. В представеното от участникът обяснение става ясно, че оферираните криокутии са 

за 81 епруветки. 

По позиция 182: участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога, от които е видно, 

че оферирания продукт отговаря на изискваният на възложителя. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 С оглед на гореизложеното и 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, комисията предлага участника за отстраняване от 

процедурата по позиции: 85, 158, 169, 179 и 180. 

 

10. „Аквахим” АД.  Комисията е поискала разяснение във връзка  с подадената от участника 

техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-391/11.06.2015 г. Участникът е 

представил разяснение с писмо - вх. № 46/18.06.2015 г. 

      По позиция 88, 89 и 157(1, 2 и 3) –  участникът  е предоставил допълнителни обяснения за 

констатираното разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога, от 

които е видно, че оферирания продукт отговаря на изискваният на възложителя. Комисията 

приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

11. „Химтекс” ООД.  Комисията е поискала разяснение във връзка  с подадената от участника 

техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-386/11.06.2015 г. Участникът е 

представил разяснение с писмо - вх. № 47/18.06.2015 г. 

По позиция 164.(1, 2, 3, 4) участникът е предоставил допълнителни обяснения за 

констатираното разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. 

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

По позиция 169.5, участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 
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предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 169.6. От представените обяснения е видно, че учасникът оферира Шпатули 

на Дригалски. Заложеното от възложителя изискване е Игли за микробиологични посеви, 

стерилни, еднократни; от гъвкав полистирен, дължина на бода 200мм, диаметър до 1.5мм. 

По позиция 175.5. участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 175.6. –учасникът обяснява, че правилният каталожен номер, който оферира е 

300261, като прилага извадка от каталога. От представения каталог е видно, че оферирания 

продукт е без транспортна среда а изискването на възложителя е Стерилни тампони с 

пластмасова дръжка,  с  накрайник от дакрон или район в епруветка ,  стерилни, с транспортна 

среда за изолиране на ДНК в епруветката, индивидуално опаковани. 

По позиция 176.1, 176.10, участникът е предоставил допълнителни обяснения за 

констатираното разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. 

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

По позиция 178.6. – участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 По позиция 180.1. - участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

По позиция 181.4, 181.13, 181.14, 181.15, 181.21,  участникът е предоставил допълнителни 

обяснения за констатираното разминаване между предоставената техническа характеристика и 

каталога. Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-

нататъшно участие в процедурата. 

 С оглед на гореизложеното и 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, комисията предлага участника за отстраняване от 

процедурата по позиции 169 и 175. 

 

12. ”Биосистеми” ООД  Комисията е поискала разяснение във връзка  с подадената от 

участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-394/11.06.2015 г.  

В указания срок учасникът не е представил поисканите обяснения за констатираното 

разминаване между предоставната техническа характеристика и каталог, както и инструкции 

или спецификации на производителя, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят 

на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага 

участника за отстраняване от процедурата по позиции: 79, 81, 82 със следните мотиви: 

По позиция 79: Изискването на Възложителя е тестът да е  за детекция  чрез Real-time PCR 

на S. Typhi  - ДНК, включващ мастер микс, праймери и сонди за детeкция на S. Typhi  - 

контрола човешки бета- актин,  вътрешна контрола на изолирането, праймери и сонди за 

вътрешната контрола, положителна контрола S. Typhi  ДНК за подготовка на стандартната 

крива с минимум 5 стандартни точки и положителна контрола S. Typhi  за 150 реакции. А от  

представения каталог е видно, че оферирания продукт е тест за детекция на Salmonella. 

По позиция 81: Изискването на Възложителя е тест за детекция  чрез Real-time PCR на 

B.pertussis -ДНК, включващ мастер микс, праймерии сонди за детeкция на B.pertussis- 

контрола човешки бета-актин, вътрешна контрола наизолирането, праймери и сонди за 

вътрешната контрола, положителна контрола B.pertussis ДНК за подготовка настандартната 
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крива с минимум 5 стандартни точки и положителна контрола B.pertussis за 150 реакции.  

А от  приложения каталог тестът е за детекция на B.pertussis съдържа два отделни продукта:  

1. праймери, контроли, сонди.  

2. мастер микс.  

По позиция 82: Изискването на Възложителя е тест за детекция  чрез Real-time PCR на 

B. parapertussis ДНК, включващ мастер микс, праймери и сонди за детeкция наB.parapertussis 

контрола човешки бета-актин, вътрешна контрола на изолирането, праймери и сонди за 

вътрешната контрола, положителна контрола B.parapertussis ДНК за подготовка на 

стандартната крива с минимум 5 стандартни точки и положителна контрола B.parapertussis до 

150 реакции. А от  представения каталог е видно, че тестът е за детекция само на 

B.parapertussis.  

 

13. „Биомед Фючар” ООД Комисията е поискала разяснение във връзка  с подадената от 

участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-406/15.06.2015 г. 

Участникът е представил разяснение с писмо - вх. № 48/12.06.2015 г. 

По позиция 165 (всички подпозиции): участникът е предоставил допълнителни обяснения 

за констатираното разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. 

Комисията приема предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

По позиция 175:  

175.1. искането на възложителя е: Стерилни пластмасови тампони в пластмасова 

епруветка със среда на Amies с въглен, 150 на 2.5 мм, с памучен накрайник, индивидуално 

опаковани. Участникът оферира тампони с накрайник от изкуствена коприна. 

175.2. искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка, с памучен 

накрайник, 16 cm, в пластмасова епруветка със среда на Стюарт, без въглен, индивидуално 

опаковани. Участникът оферира тампони с накрайник от изкуствена коприна. 

175.3. искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка, 150 на 2.5 мм, 

с памучен накрайник, индивидуално опаковани, без транспортна среда. Участникът оферира 

тампони с накрайник от изкуствена коприна. 

175.4. искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка, 150 на 2.5 мм, 

с памучен накрайник в епруветка, индивидуално опаковани, без транспортна среда. 

Участникът оферира тампони с накрайник от изкуствена коприна. 

175.5 участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното разминаване 

между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснение. 

175.7. искането на възложителя е: Стерилни тампони с пластмасова дръжка, с памучен 

накрайник в епруветка с диаметър на отвора не по малък от 11мм и дължина не по малка от 

145мм,  стерилни, без транспортна среда в епруветка. Участникът оферира тампони с 

накрайник от изкуствена коприна. 

С оглед на гореизложеното и 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, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата по позиция 175. 

 

14. „Данс Фарма“ЕООД.  Комисията е поискала разяснение във връзка  с подадената от 

участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-407/15.06.2015 г. 

Участникът е представил разяснение с писмо - вх. № 49/22.06.2015 г. 

 По позиция 88:  участникът е предоставил допълнителни обяснения за констатираното 

разминаване между предоставената техническа характеристика и каталога. Комисията приема 

предоставеното от участника обяснения и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 
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По позиция 155.3 искането на възложителя е: Hot-start Taq полимераза за PCR; горещ 

старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло; подходящ за Real-time PCR; с интактна 5' -> 

3' екзонуклеазна функция, окомплектован с отделни епруветки буфер и магнезиев хлорид. От 

представеното от участника обяснение е видно, че Hot-start Taq полимераза е химично 

инактивирана. 

      С оглед на гореизложеното и 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, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата по позиция: 155. 

 

 Дата на съставяне на протокола  29.06.2015 год. 

         Настоящият протокол е съставен и е 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) 

  

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

 (Милена Николова)                                             (доц. Нина  Цветкова) 

                     

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

 (Теодора Гладнишка)                                              (Лъчезар Димитров)  

   

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

            (Силвия Груева) 


