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П Р О Т О К О Л  №  3 

На 12.07.2017 год., в 10.00 часа, в  НЦЗПБ, в изпълнение на Заповед № 228 / 15.06.2017 г. на 

директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: 

 

Председател и член: 

Таня Георгиева Гюрова – юрисконсулт 

Секретар и член :  

Светлана Ангелова Йорданова – отдел „Епидемиология“, секция „ ДДД“ 

Членове: 

1.  Доц. Иван Николаев Иванов – отдел „Микробиология“ 

2. гл. асистент . Ива Петрова Трифонова – отдел „Микробиология” 

3. Гл. асистент Надя Боянова Бранкова- Ненчовска - отдел „Микробиология” 

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

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

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

7. гл. асистент Огнян Дариев Миков – отдел „Паразитология” 

8. Лъчезар Маринов Димитров –  икономист плановик  

9. Адв. Никола Владимиров Макавеев – юрист, външен член 

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

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

„Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, 

вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2017 г. – 2018 г., по 207 

обособени позиции”, открита с Решение № 1 / 09.05.2017 г. на Директора на Националния 

център по заразни и паразитни болести, обявена в Регистъра на обществените поръчки с 

уникален № 01785-2017-0001. 

 При отварянето на ценовите предложения за участие в откритата процедура за възлагане 

на обществена поръчка присъства Елисавета Божидарова Чубриева-Бирданова – 

представител  на участника „Данс Фарма“ ЕООД. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците, както 

следва: 

1. „Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД 

Участникът е представил 16 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 93, 95, 96, 97, 100, 

110, 111, 114, 121, 123, 125, 139, 140, 143, 144 и 149, които съдържат предложената от 

участника цена.  

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

2. „Интербизнес 91“ ЕООД  

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

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 90, 91 и 111, които 

съдържат предложената от участника цена. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

3.  „Диагностик Имиджинг” ООД 

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

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 39 и 40, които 

съдържат предложената от участника цена. Участникът е приложил извлечение от Списъка 

по чл.1, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
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медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 

стойността, до която те се заплащат, от което извлечение е видно, че оферираната цена е в 

съответствие с §1, т.29а от ЗМИ, във връзка с §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на 

Наредбата към ценовото си предложение за обособените позиции, за които това се изисква. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

4. „Ай Ви Ди България” ООД, 

Участникът е представил 30 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 18, 

19, 25, 26, 28, 54,  68, 69, 130, 131 и 207, които съдържат предложената от участника цена. 

Участникът е приложил извлечение от Списъка по чл.1, т.1, буква „б“ от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за 

медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, от което 

извлечение е видно, че оферираната цена е в съответствие с §1, т.29а от ЗМИ, във връзка с §1, 

т.4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата към ценовото си предложение за 

обособените позиции, за които това се изисква, с изключение на Обособена позиция №54. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, по обособени позиции  10; 11; 12; 16; 23; 24; 57; 66; 67; 70; 78 и 

129 пликовете с ценовото предложение на участника не се отвориха и не се обявиха 

предлаганите цени, тъй като: 

- по обособени позиции - 16, 57, 129 са възложени по реда на чл.21 ал.6 във връзка с чл.20 

ал.3 от ЗОП по реда на индивидуалната им стойност и, съгласно условията, посочени в 

Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие, Комисията няма да 

разглежда офертите на участника „Ай Ви Ди България” ООД по посочените обособени 

позиции.  

- по обособени позиции -10; 11; 12; 23; 24; 66; 67; 70; и 78 комисията е предложила 

участника за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, б“а“ 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. 

5. „Аквахим” АД  

Участникът е представил 16 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 44, 54, 61, 69, 81, 85,  

109, 110, 111, 116, 146, 198, 199 и 204, които съдържат предложената от участника цена. 

Участникът е приложил извлечение от Списъка по чл.1, т.1, буква „б“ от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за 

медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, от което 

извлечение е видно, че оферираната цена е в съответствие с §1, т.29а от ЗМИ, във връзка с §1, 

т.4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата към ценовото си предложение за 

обособените позиции, за които това се изисква. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

По обособени позиции  82 и 96 пликовете с ценовото предложение на участника не се отвориха 

и не се обявиха предлаганите цени, тъй като комисията е предложила участника за 

отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП във връзка с чл.39, ал.3, 

т.1 и т.2 от ППЗОП, и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в 

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

за всички подпозициии на обособената позиция. 
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6. „АА Медикъл България” ООД 

Участникът е представил 12 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 4, 32, 33, 35, 52, 96, 

109, 111, 141 и 150, които съдържат предложената от участника цена. Участникът е 

приложил извлечение от Списъка по чл.1, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия 

и за определяне на стойността, до която те се заплащат, от което извлечение е видно, че 

оферираната цена е в съответствие с §1, т.29а от ЗМИ, във връзка с §1, т.4 от 

Допълнителните разпоредби на Наредбата към ценовото си предложение за обособените 

позиции, за които това се изисква. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол 

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, по обособени позиции  18 и 31 пликовете с ценовото 

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

комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, 

б“а“ 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. 

7. „Данс Фарма“ ЕООД  

Участникът е представил 20 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 3, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 

21, 26, 31, 47, 69, 81, 86, 165, 166, 173, 178 и 189, които съдържат предложената от участника 

цена. Участникът е приложил извлечение от Списъка по чл.1, т.1, буква „б“ от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за 

медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, от което 

извлечение е видно, че оферираната цена е в съответствие с §1, т.29а от ЗМИ, във връзка с §1, 

т.4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата към ценовото си предложение за 

обособените позиции, за които това се изисква. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, по обособена позиция  167 пликът с ценовото предложение на 

участника не се отвори и не се обяви предлаганата цена, тъй като комисията е предложила 

участника за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, б“а“ 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. 

8. „Диамед” ООД 

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

Член на комисията отвори запечатания плик по обособени позиция 87, който съдържа 

предложената от участника цена. Участникът е приложил извлечение от Списъка по чл.1, т.1, 

буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия 

по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се 

заплащат, от което извлечение е видно, че оферираната цена е в съответствие с §1, т.29а от 

ЗМИ, във връзка с §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата към ценовото си 

предложение. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол 

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, по обособена позиция  86 пликът с ценовото предложение на 
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участника не се отвори и не се обяви предлаганата цена, тъй като комисията е предложила 

участника за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, б“а“ 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. 

9. „Антисел България” ООД 

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

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 58, 60, 62, 63, 68, 69, 

73, 76, 77, 78, 80, 81, 130,  136, 169, 198 и 205, които съдържат предложената от участника 

цена. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, по обособени позиции  59 и 134 пликовете с ценовото 

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

комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, 

б“а“ от ЗОП във връзка с чл.39, ал.3, т.1 и т.2 от ППЗОП. 

10. „Биосистеми” ООД 

Участникът е представил 11 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 52, 69, 80, 81, 169, 

181 и 193, които съдържат предложената от участника цена. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол 

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, по обособени позиции  60; 61; 62 и 77 пликовете с ценовото 

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

комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, 

б“а“ от ЗОП. 

11. „ЕЛТА 90-М” ООД 

Участникът е представил 47 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 37, 41, 42, 45, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 65, 

66, 67, 88, 96, 98, 103, 117, 140, 141, 150, 151 и 153, които съдържат предложената от 

участника цена. Участникът е приложил извлечение от Списъка по чл.1, т.1, буква „б“ от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от 

Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, от 

което извлечение е видно, че оферираната цена е в съответствие с §1, т.29а от ЗМИ, във 

връзка с §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата към ценовото си предложение 

за обособените позиции, за които това се изисква. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, по обособена позиция  31 пликът с ценовото предложение на 

участника не се отвори и не се обяви предлаганата цена, тъй като комисията е предложила 

участника за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП. 

12. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД  

Участникът е представил 5 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 66, 70 и 81, които 

съдържат предложената от участника цена. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол 

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, по обособени позиции 77 и 111 пликовете с ценовото 

предложение на участника не се отвориха и не се обявиха предлаганите цени, тъй като 
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комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, 

б“а“ от ЗОП. 

13. „Биомед Фючар” ЕООД 

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

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции  59, 63, 64, 75, 76, 78, 

130, 131,  169,  181 и 207, които съдържат предложената от участника цена. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол 

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, по обособени позиции 57; 74; 165; 171; 172 и 180 пликовете с 

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

като: 

- по обособени позиции – 57; 74 и 171 са възложени по реда на чл.21 ал.6 във връзка с чл.20 

ал.3 от ЗОП по реда на индивидуалната им стойност и, съгласно условията, посочени в 

Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие, Комисията няма да 

разглежда офертите на участника „Биомед Фючар” ЕООД по посочените обособени позиции.  

- по обособени позиции -165; 172 и 180 комисията е предложила участника за отстраняване 

от процедурата на основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от 

Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени 

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

14. „Марвена Диагностика” ЕООД 

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

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 3 и 6, които 

съдържат предложената от участника цена. Участникът е приложил извлечение от Списъка 

по чл.1, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 

медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 

стойността, до която те се заплащат, от което извлечение е видно, че оферираната цена е в 

съответствие с §1, т.29а от ЗМИ, във връзка с §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на 

Наредбата към ценовото си предложение за обособените позиции, за които това се изисква. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

15. „БГ Мед” ЕООД 

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

Член на комисията отвори запечатания плик по обособени позиция 47, който съдържа 

предложената от участника цена. Участникът е приложил извлечение от Списъка по чл.1, т.1, 

буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия 

по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се 

заплащат, от което извлечение е видно, че оферираната цена е в съответствие с §1, т.29а от 

ЗМИ, във връзка с §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата към ценовото си 

предложение за обособените позиции, за които това се изисква. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол 

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, по обособена позиция 15 пликът с ценовото предложение на 

участника не се отвори и не се обяви предлаганата цена, тъй като комисията е предложила 

участника за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП. 

16. „Ридаком“ ЕООД  

Участникът е представил 52 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции  15, 31, 44, 47, 48, 49, 

50, 51, 69, 70, 71, 75, 80, 81, 92, 93, 96, 98, 100, 101, 102, 107, 110, 111, 116, 118, 123, 127, 130, 

131, 135,  140, 142, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 173, 178, 179 и 181, които съдържат 
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предложената от участника цена. Участникът е приложил извлечение от Списъка по чл.1, т.1, 

буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия 

по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се 

заплащат, от което извлечение е видно, че оферираната цена е в съответствие с §1, т.29а от 

ЗМИ, във връзка с §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата към ценовото си 

предложение за обособените позиции, за които това се изисква, с изключение на Обособени 

позиции № 15 и 31. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол 

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, по обособени позиции  45; 60; 68; 78; 82; 109; 133; 134; 136 и 180 

пликовете с ценовото предложение на участника не се отвориха и не се обявиха предлаганите 

цени, тъй като: 

- За позиция 78 - участникът е подал техническо предложение, но не е прдоставил плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри за позиция 78". Също така позиция 78 не е посочена 

в описаните върху опаковка позиции, за които участинкът подава оферта; 

- За позиция 133 – участникът не е подал техническо предложение, но е   прдоставил 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри за позиция 133". 

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП във връзка с чл.39, ал.3, т.1 и т.2 от ППЗОП , 

комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Ридаком“ ЕООД по позиции 

– 78 и 133. 

- по обособени позиции - 45; 60; 68; 82; 109; 134; 136 и 180 комисията е предложила участника 

за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, б“а“ 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. 

17. „ФОТ” ООД,  

Участникът е представил 40 броя запечатани Плик № 3 с ненарушена цялост.  

 Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 76, 78, 81, 82, 126, 

127, 128,  130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 159, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 180, 182, 

183, 186, 187, 188, 189, 193,  198,  202, 203 и 206 , които съдържат предложената от участника 

цена. 

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

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол 

 На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, по обособени позиции  74; 129; 197; 200 и 201 пликовете с 

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

като са възложени по реда на чл.21 ал.6 във връзка с чл.20 ал.3 от ЗОП по реда на 

индивидуалната им стойност и, съгласно условията, посочени в Обявлението за обществена 

поръчка и Документацията за участие, Комисията няма да разглежда офертите на участника 

„ФОТ” ООД по посочените обособени позиции.  

 

Комисията приключи откритото заседание в 11.00 часа. 

 

На 12.07.2017 г. в 11.30 часа в закрито заседание комисията продължи работата си в 

изпълнение на Заповед № 228 / 15.06.2017 г. на директора на НЦЗПБ. 

 

При проверка на ценовите оферти  на участниците, комисията установи следното : 

 

1. Участникът „Ай Ви Ди България” ООД не е приложил извлечение от Списъка по чл.1, 

т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските 
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изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до 

която те се заплащат, от което извлечение е видно, че оферираната цена е в съответствие с 

§1, т.29а от ЗМИ, във връзка с §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата към 

ценовото си предложение за обособена позиция №54. На основание чл.107 ал.1 т.2 б.а) 

Комисията предлага на Възложителя да отстрани участника по посочената обособена 

позиция, тъй като ценовото предложение не отговаря на предварително обявените условия. 

 

2. Относно ценовото предложение на участника „Аквахим” АД по обособена позиция 

111 - комисията установи, че посочената обща цена 196,00 лв. е изчислена на база на 

количество 200 броя, каквото е посочено в офертата на участника (единични цена 0,98 лв.). 

Заложеното от възложителя общо количество е 2640 броя. На основание чл.107 ал.1 т.2 б.а) 

Комисията предлага на Възложителя да отстрани участника по посочената обособена 

позиция, тъй като ценовото предложение не отговаря на предварително обявените условия. 
 

 

3. Относно ценовото предложение на участника „Аквахим” АД по обособена позиция 

116 - комисията установи, че в плика с надпис ценово предложение за обособена позиция 116 

е поставена ценова оферта е за позиция 96. С огледа на гореизложеното и на основание 

чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника 

„Аквахим“ АД по позиция  116, тъй като не е представил ценово предложение за посочената 

обособена позиция. 

 

4. Относно ценовото предложение на участника „ЕЛТА 90-М” ООД по обособена 

позиция 52 - комисията установи, че в ценовата оферта на участника, се оферират 6000 брой 

тест-ленти. В тази връзка оферираната цена за 6000 теста възлиза на 4800 лв. при единична 

цена - 0,80 лв за брой. Количеството, което е заложено от въложителя е до 600 броя. На 

основание чл.107 ал.1 т.2 б.а) Комисията предлага на Възложителя да отстрани участника по 

посочената обособена позиция, тъй като ценовото предложение не отговаря на 

предварително обявените условия. Участникът не е приложил извлечение от Списъка по 

чл.1, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските 

изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до 

която те се заплащат, от което извлечение е видно, че оферираната цена е в съответствие с 

§1, т.29а от ЗМИ, във връзка с §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата към 

ценовото си предложение за обособена позиция №6. На основание чл.107 ал.1 т.2 б.а) 

Комисията предлага на Възложителя да отстрани участника по посочената обособена 

позиция, тъй като ценовото предложение не отговаря на предварително обявените условия 

 

5. Относно ценовото предложение на участника „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД по 

обособена позиция 70 - комисията установи, че  при умножаване на количеството (100 броя) 

и единичната цена (4,63 лв.), цената е  463,00 лв. Тази сума не съответства на ценовото 

предложение на участника, което е 462,80 лв. На основание чл.107 ал.1 т.2 б.а) Комисията 

предлага на Възложителя да отстрани участника по посочената обособена позиция, тъй като 

ценовото предложение не отговаря на предварително обявените условия. 
 

 

6. Относно ценовото предложение на участника „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД по 

обособена позиция 81 - комисията установи, че  при умножаване на количеството (800 броя) 
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и единичната цена (1,21 лв.), цената е  968,00 лв. Тази сума не съответства на ценовото 

предложение на участника, което е 971,04 лв. На основание чл.107 ал.1 т.2 б.а) Комисията 

предлага на Възложителя да отстрани участника по посочената обособена позиция, тъй като 

ценовото предложение не отговаря на предварително обявените условия. 

 

7. Относно ценовото предложение на участника ”Ридаком”ЕООД по обособена позиция 

153 - комисията установи следното: 

По подпозиция 153.1 – при умножаване на количеството (250 броя) и единичната цена (0,15 

лв.), цената е  37,50 лв. Тази сума не съответства на ценовото предложение на участника, 

което е 22,50 лв.  

По подпозиция 153.2 – при умножаване на количеството (250 броя) и единичната цена (0,15 

лв.), цената е  37,50 лв. Тази сума не съответства на ценовото предложение на участника, 

което е 22,50 лв.  

По подпозиция 153.3 – при умножаване на количеството (250 броя) и единичната цена (0,15 

лв.), цената е  37,50 лв. Тази сума не съответства на ценовото предложение на участника, 

което е 22,50 лв.  

8. В ценова оферта на участника общата цена по цялата обособена позиция 153 е 67,50 

лв. При сбора на реалните крайни цени на подпозциите, комисията установи, че общата цена 

на обособена позиция 153 е 112,50 лв. На основание чл.107 ал.1 т.2 б.а) Комисията предлага 

на Възложителя да отстрани участника по посочената обособена позиция, тъй като ценовото 

предложение не отговаря на предварително обявените условия. 

9. На основание чл.107 ал.1 т.2 б.а) Комисията предлага на Възложителя да отстрани 

участника по посочената обособена позиция, тъй като ценовото предложение не отговаря на 

предварително обявените условия. 

10. Участникът „Ридаком” ЕООД не е приложил извлечение от Списъка по чл.1, т.1, 

буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия 

по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се 

заплащат, от което извлечение е видно, че оферираната цена е в съответствие с §1, т.29а от 

ЗМИ, във връзка с §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата към ценовото си 

предложение за обособени позиции №15 и 31. На основание чл.107 ал.1 т.2 б.а) Комисията 

предлага на Възложителя да отстрани участника по посочените обособени позиции, тъй като 

ценовото предложение не отговаря на предварително обявените условия. 

11. Участникът „Фот” ООД не е приложил извлечение от Списъка по чл.1, т.1, буква „б“ 

от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а 

от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, 

от което извлечение е видно, че оферираната цена е в съответствие с §1, т.29а от ЗМИ, във 

връзка с §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата към ценовото си предложение 

за обособена позоция №188. На основание чл.107 ал.1 т.2 б.а) Комисията предлага на 

Възложителя да отстрани участника по посочената обособена позиция, тъй като ценовото 

предложение не отговаря на предварително обявените условия. 

 

Комисията провери съотношението на предложените от участниците цени по обособени 

позиции със средноаритметичната стойност на ценовите предложения на останалите 

участници за обособените позиции, за които има подадени три и повече оферти, допуснати 

до оценяване и класиране. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията реши да изиска от 

участниците в срок до 5 дни писмена обосновка за предложената цена, както следва:  
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1. „БулБио-НЦЗПБ“ ЕООД с писмо изх. № 1000-584/20.07.2016 г. – за обособени позиции 

96 и 140    

2. „Биомед Фючар” ЕООД с писмо изх. № 1000-585/20.07.2016 г. – за обособени позиции 

76; 169 и 181. 

3.  „Елта 90 М” ООД  с писмо изх. № 1000-586/20.07.2016 г.– за обособени позиции 3; 6; 7; 

15 и 150  

4.  „Аквахим” АД с писмо изх. № 1000-587/20.07.2016 г – за обособени позиции 69; 81; 198. 

5. „Данс Фарма“ЕООД с писмо изх. № 1000-588/20.07.2016 г – за обособени позиции 69 и 

81. 

6. „Антисел България ООД”с писмо изх. № 1000-589/20.07.2016 г – за обособени позиции 

69; 76; 78; 80 и 169. 

7.  „Ридаком“ ЕООД с писмо изх. № 1000-590/20.07.2016 г – за обособени позиции 15; 47; 

69; 80; 81; 96; 111; 131; 140; 150; 181. 

8. „ФОТ” ООД с писмо изх. № 1000-591/20.07.2016 г – за обособени позиции 78; 81 и 198. 

9.  „Ай Ви Ди България“ ООД с писмо изх. № 1000-592/20.07.2016 г – за обособени позиции 

3; 6; 7 и 131. 

10.  „БГ Мед” ЕООД с писмо изх. № 1000-593/20.07.2016 г – за обособена позиция 47 

11. „Интербизнес 91“ ЕООД с писмо изх. № 1000-595/20.07.2016 г – за обособена позиция 

111. 

 

Комисията приключи заседанието си на 20.07.2016 г. в 16:00 часа. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр.  

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………... 

      (Таня Гюрова) 

 

СЕКРЕТАР: ………………….…… 

           (Светлана Йораданова) 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

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

                         (Иван Иванов)                                      (Ива Трифонова)                                                                                              

 

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

       (Надя Бранкова-Ненчовска)                        (Мария Николова) 

               

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

 (Стефка Иванова)                                                  (Нина Цветкова) 

                     

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

     (Огнян Миков)                                                     (Лъчезар Димитров)  

   

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

            (Никола Макавеев) 

 

 


