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П Р О Т О К О Л  № 3а 

 
На 25.07.2017 год, в  в 09:00 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 разгледа подробно писмените обосновки за предложените цени съгласно чл. 72, ал. 

1 от ЗОП. Комисията пристъпи към разглеждане на представените писмени обосновки от 

участниците по реда на тяхното постъпване: 

 

1. Участникът „Данс Фарма“ЕООД е представил писмена обосновка с вх. № 

1894/21.07.2017 г. Комисията разгледа подробно писмената обосновка на участника и я 

прие в съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В представената обосновка участникът 

се позовава на това, че е изключителен представител на производителите, с които 

участва в процедурата, поради което може да предложи оферираните продукти по 

позиции 69 и 81 на специални преференциални цени. Комисията прие разясненията на 

участника по позиция 69 и 81 и го допуска до класиране за съответните позиции. 

2. Участникът „Интербизнес 91“ ЕООД е представил писмена обосновка с вх. № 

1897/21.07.2017 г. Комисията разгледа подробно писмената обосновка на участника и я 

прие в съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В представената обосновка участникът 

се позовава на това, че е изключителен дистрибутор  на производителя за територията 

на Република България, поради което за него са налице изключително благоприятни 

условия с цел постигане на конкурентно способност в настоящата процедура. 

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

за съответната позиция. 

3. Участникът „Аквахим” АД е представил писмена обосновка с вх. № 1899/21.07.2017 г. 

Комисията разгледа подробно писмената обосновка на участника и я прие в 

съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В представената обосновка участникът се 

позовава на това, че е официален представител на производителите, поради което 

получава преференциални цени, както към тази цена са включени и допълнителна 

отстъпки за настоящата процедура. Участникът се позовава и на значителните обеми, 

които заявява и които му позволяват да получи още по-добри цени за съответните 

продукти. Посочил е, че предложените цени се дължат и на оптимизираните 

транспортни разходи. Комисията прие разясненията на участника по позиции 69, 81 и 

198 и го допуска до класиране за съответните позиции.  
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4. Участникът „Елта 90 М” ООД е представил писмена обосновка с вх. № 1900/21.07.2017 

г. Комисията разгледа подробно писмената обосновка на участника и я прие в 

съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В представената обосновка участникът се 

позовава на това, че  получава преференциални цени от производителите, поради 

големите количества, които купува. Комисията прие разясненията на участника по 

позиция 3; 7; 15 и 150 и го допуска до класиране за съответите позиции.  

При повторна проверка на Ценовото предложение на участника по обособена позиция 

6 комисията установи, че 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. Участникът „БГ Мед” ЕООД е представил писмена обосновка с вх. № 1901/24.07.2017 

г. Комисията разгледа подробно писмената обосновка на участника и я прие в 

съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В представената обосновка участникът се 

позовава на това, че получава преференциални цени и допълнителна отстъпка за 

настоящата процедура, във връзка със заложените количества по тръжната 

спецификация. Също така се обосновава, че предложената цена се дължат и на 

оптимизирания работен процес и снижаване на разходите за дейността. Комисията 

прие разясненията на участника по позиция 47 и го допуска до класиране за 

съответната позиция. 

6. Участникът „Ай Ви Ди България“ ООД е представил писмена обосновка с вх. № 

1905/24.07.2017 г. Комисията разгледа подробно писмената обосновка на участника и я 

прие в съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В представената обосновка участникът 

се позовава на това, че е изключителен представител на производителите за България, 

както и на предоставените му от същите изключително благоприятни условия, поради 

интересът им към Българския пазар и знанието им за икономическата ситуация в 

България. Комисията прие разясненията на участника по позиции 3; 6; 7 и 131 и го 

допуска до класиране за съответните позиции. 

В представената обосновка, участникът заявява невъзможността си да достави 

оферираните продукти по позиция 4 и оттегля офертата си за тази позиция. Предвид 

направеното изявление за оттегляне на офертата, Комисията не оценява и не класира 

офертата на участника „Ай Ви Ди България“ ООД по обособена позиция №4. 

7. Участникът „Антисел България ООД” е представил писмена обосновка с вх. № 

1906/24.07.2017 г. Комисията разгледа подробно писмената обосновка на участника и я 

прие в съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В представената обосновка участникът 

се позовава на това, че е  дългогодишен партньор на производителя с който участва в 

процедурата, поради което са налице изключително благоприятни условия за 

участника. Комисията прие разясненията на участника по позиция 69; 76; 78; 80 и 169  

и го допуска до класиране за съответните позиции. 

8. Участникът „Бул-Био-НЦЗПБ“ ЕООД е представил писмена обосновка с вх. № 

1909/25.07.2017 г. Комисията разгледа подробно писмената обосновка на участника и я 

прие в съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В представената обосновка участникът 

се позовава на това, че е производител и няма разходи за внос и доставка на готовия 

продукт. Именно това, както и постигнатата икономичност при производствения 

процес му позволяват да оферира по- ниски преференциални цени. Комисията прие 

разясненията на участника по позиция 96 и 140 и го допуска до класиране за 
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съответните позиции. 

9. Участникът „ФОТ” ООД е представил писмена обосновка с вх. № 1914/25.07.2017 г. 

Комисията разгледа подробно писмената обосновка на участника и я прие в 

съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В представената обосновка участникът се 

позовава на това, че  за настоящата обществена поръчка е получил преференциални 

цени от производителя. Комисията прие разясненията на участника по позиции 78, 81 и 

198  и го допуска до класиране за съответните позиции. 

10. Участникът „Биомед Фючар” ЕООД е представил писмена обосновка с вх. № 

1915/25.07.2017 г. Комисията разгледа подробно писмената обосновка на участника и я 

прие в съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В представената обосновка участникът 

се позовава на големите обороти, които реализира като дистрибутор на 

производителите по посочените обособени позиции, поради което получава намаление 

на доставни цени Също така обяснява, че е успял да оптимизира транспортните си 

разходи, и че самата фирма производител предлага продукти на конкурентни цени, 

поради увеличените си обороти. Комисията прие разясненията на участника по 

позиции 76; 169 и 181 и го допуска до класиране за съответните позиции. 

11. Участникът „Ридаком“ ЕООД е представил писмена обосновка с вх. № 1920/25.07.2017 

г. Комисията разгледа подробно писмената обосновка на участника и я прие в 

съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В представената обосновка участникът се 

позовава на това, че е официален представител на производителите, с които участва, 

поради което получава преференциални доставни цени. Също така се позовава на това, 

че поради ниската платежоспособност на българския пазар, производителите са 

направили допълнителни отстъпки, като цяло, а и за конкретната процедура. 

Комисията прие разясненията на участника по позиции 15; 47; 69; 80; 81; 96; 111; 131; 

140; 150; 181 и го допуска до класиране за съответните позиции. 

 

На основание чл.58, ал.3  от ППЗОП, определянето на изпълнител на обществената 

поръчка, следва да се извърши въз основа на публичен жребий между класираните на 

първо място участници по обособена позиция 111. 

 Комисията реши публичния жребий за обособена позиция 111 да се проведе на 

27.07.2017 г. от 08.30 часа. Жребият между класираните на първо място участници по 

обособена позиция 111 ще се проведе в зала на Сектор ВБИ към КМАР, за което 

заинтересованите участници са уведомени с писма, както следва: 

 - „Интербизнес 91 “ЕООД – писмо с изх. № 1000-600/25.07.2017г. 

 - ”Ридаком” ЕООД– писмо с изх. № 1000-599/25.07.2017 г. 

 

На проведеното на 27.07.2017 г. в 08:35 ч. в залата на Сектор ВБИ към КМАР, 

публично заседание за определяне на изпълнител по позиция 111, не присъстваха 

представители на двамата участника. 

Член от комисията изтегли един от пликовете по обособена позиция 111, при 

отварянето на който е видно, че е изтеглен участникът Ридаком  ЕООД. 

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП комисията предлага на Възложителя: 

- по обособена позиция 111 да определи за изпълнител и сключи договор с Ридаком  ЕООД 

Публичното заседание приключи в 08:40 ч. 

 

 С оглед на гореизложеното, комисията 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 2017 г. – 2018 г., по 

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



 4 

Националния център по заразни и паразитни болести, обявена в Регистъра на 

обществените поръчки с уникален № 01785-2017-0001. 

 

I.Комисията предложи следното класиране на участниците по критерий „най-ниска“ 

предложена цена: 

 

1.По обособена позиция № 1.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 6480 лева без вкл. ДДС.  

 

2. По обособена позиция № 3.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 518,4 лева без вкл. ДДС; На 

второ място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 650,88 лева без вкл. 

ДДС;  

На трето място - Марвена Диагностика ЕООД с предлагана цена в размер на 1607,04 лева 

без вкл. ДДС;  

На четвърто място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 2260,80 лева без вкл. 

ДДС.  

 

3. По обособена позиция № 4.  

На първо място - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 7795,2 лева без 

вкл. ДДС. 

  

4. По обособена позиция № 5.  

На първо място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 1128,96 лева без 

вкл. ДДС;  

На второ място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 1142,4 лева без вкл. ДДС. 

  

5. По обособена позиция № 6.  

На първо място – Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 650,88 лева без 

вкл. ДДС; 

На второ място – - Марвена Диагностика ЕООД с предлагана цена в размер на 1504,24 лева 

без вкл. ДДС; 

На трето място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 2260,8 лева без вкл. 

ДДС. 

  

6. По обособена позиция № 7.  

На първо място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 176,64 лева без 

вкл. ДДС;  

На второ място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 177,6 лева без вкл. ДДС; На 

трето място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 753,6 лева без вкл. ДДС. 

  

7. По обособена позиция № 8.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 177,6 лева без вкл. ДДС; На 

второ място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 753,6 лева без вкл. ДДС.  

 

8. По обособена позиция № 10.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 1147,20 лева без вкл. ДДС.  

 

9. По обособена позиция № 11.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 1180,80 лева без вкл. ДДС. 
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10. По обособена позиция № 12.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 652,8 лева без вкл. ДДС. 

  

11. По обособена позиция № 13.  

На първо място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 1564,8 лева без 

вкл. ДДС;  

На второ място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 1612,8 лева без вкл. ДДС. 

  

12.По обособена позиция № 14.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 5904 лева без вкл. ДДС; На 

второ място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 9721,92 лева без вкл. ДДС. 

  

13. По обособена позиция № 15.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 256,32 лева без вкл. ДДС; 

На второ място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1051,2 лева без вкл. 

ДДС. 

  

14. По обособена позиция № 17.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 1896 лева без вкл. ДДС; На 

второ място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 2064 лева без вкл. 

ДДС. 

  

15. По обособена позиция № 18.  

На първо място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 1564,8 лева без 

вкл. ДДС;  

На второ място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 1608 лева без вкл. ДДС; На 

трето място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 2246,4 лева без вкл. ДДС. 

  

16. По обособена позиция № 19.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 700,8 лева без вкл. ДДС; На 

второ място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 1612 лева без вкл. 

ДДС. 

  

17. По обособена позиция № 21.  

На първо място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 913,92 лева без вкл. 

ДДС. 

  

18. По обособена позиция № 23.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 460,8 лева без вкл. ДДС.  

 

19. По обособена позиция № 24. На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в 

размер на 1142,4 лева без вкл. ДДС.  

 

20. По обособена позиция № 25.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 326,4 лева без вкл. ДДС; На 

второ място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 504,96 лева без вкл. 

ДДС. 

  

21. По обособена позиция № 26.  

На първо място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 625,92 лева без 

вкл. ДДС;  
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На второ място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 643,2 лева без вкл. ДДС; На 

трето място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 898,56 лева без вкл. ДДС. 

  

22.По обособена позиция № 28.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 2553,60 лева без вкл. ДДС; 

На второ място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 2614,08 лева без 

вкл. ДДС. 

  

23. По обособена позиция № 30.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 189 лева без вкл. ДДС.  

 

24. По обособена позиция № 31.  

На първо място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 440,8 лева без вкл. ДДС. 

  

25. По обособена позиция № 32.  

На първо място - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 266,25 лева без 

вкл. ДДС. 

  

26. По обособена позиция № 33.  

На първо място - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 246 лева без 

вкл. ДДС. 

  

27. По обособена позиция № 34.  

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

  

28. По обособена позиция № 35.  

На първо място - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 492 лева без 

вкл. ДДС. 

  

29. По обособена позиция № 37.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 428,6 лева без вкл. ДДС. 

  

30. По обособена позиция № 39.  

На първо място - Диагностик Имиджинг ЕООД с предлагана цена в размер на 4601,6 лева 

без вкл. ДДС. 

  

31. По обособена позиция № 40.  

На първо място - Диагностик Имиджинг ЕООД с предлагана цена в размер на 1788 лева без 

вкл. ДДС. 

  

32. По обособена позиция № 41.  

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

  

33. По обособена позиция № 42. На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в 

размер на 1200 лева без вкл. ДДС. 

  

34. По обособена позиция № 44.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 958 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - Аквахим Ад с предлагана цена в размер на 1993 лева без вкл. ДДС. 

  

35. По обособена позиция № 45.  
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На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 4600 лева без вкл. ДДС. 

  

36. По обособена позиция № 47.  

На първо място - БГ Мед ЕООД с предлагана цена в размер на 18,5 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 19,5 лева без вкл. ДДС;  

На трето място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 90 лева без вкл. ДДС. 

  

37. По обособена позиция № 48.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 198 лева без вкл. ДДС; На 

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

  

38. По обособена позиция № 49. На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в 

размер на 45 лева без вкл. ДДС. 

  

39. По обособена позиция № 50. На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в 

размер на 128 лева без вкл. ДДС. 

  

40. По обособена позиция № 51.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 19,5 лева без вкл. ДДС. 

  

41. По обособена позиция № 52.  

На първо място - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 76,8 лева без 

вкл. ДДС;  

На второ място - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 120 лева без вкл. ДДС;  

  

42. По обособена позиция № 53.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 33312 лева без вкл. ДДС. 

  

43. По обособена позиция № 54.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 400,4 лева без вкл. ДДС; На 

второ място - Аквахим Ад с предлагана цена в размер на 440 лева без вкл. ДДС;  

 

44. По обособена позиция № 55.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 1199 лева без вкл. ДДС. 

  

45. По обособена позиция № 56.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 1800 лева без вкл. ДДС. 

  

46. По обособена позиция № 58.  

На първо място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 2937,5 лева без вкл. 

ДДС. 

  

47. По обособена позиция № 59.  

На първо място - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 2640 лева без вкл. 

ДДС. 

  

48. По обособена позиция № 60.  

На първо място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 2520 лева без вкл. 

ДДС. 

  

49. По обособена позиция № 61.  
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На първо място - Аквахим Ад с предлагана цена в размер на 209,28 лева без вкл. ДДС. 

  

50. По обособена позиция № 62.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 1100 лева без вкл. ДДС; На 

второ място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 1110 лева без вкл. 

ДДС.  

51. По обособена позиция № 63.  

На първо място - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 900 лева без вкл. 

ДДС;  

На второ място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 1400 лева без вкл. 

ДДС. 

  

52. По обособена позиция № 64.  

На първо място - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 1968 лева без вкл. 

ДДС. 

  

53. По обособена позиция № 65.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 2400 лева без вкл. ДДС. 

  

54. По обособена позиция № 66.  

На първо място - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД с предлагана цена в размер на 855 лева 

без вкл. ДДС;  

На второ място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 1140 лева без вкл. ДДС. 

  

55. По обособена позиция № 67.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 2280 лева без вкл. ДДС.  

 

56. По обособена позиция № 68.  

На първо място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 2607 лева без вкл. 

ДДС;  

На второ място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 5874 лева без вкл. 

ДДС. 

  

57. По обособена позиция № 69.  

На първо място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 1215 лева без вкл. 

ДДС;  

На второ място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1323 лева без вкл. ДДС;  

На трето място - Аквахим Ад с предлагана цена в размер на 1515 лева без вкл. ДДС;  

На четвърто място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 1740 лева без вкл. ДДС; 

На пето място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 3000 лева без вкл. 

ДДС;  

На шесто място - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 3267 лева без вкл. ДДС. 

  

58. По обособена позиция № 70.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 440 лева без вкл. ДДС;  

 

59. По обособена позиция № 71.  

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

  

60. По обособена позиция № 73.  

На първо място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 317 лева без вкл. 
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ДДС. 

 

61. По обособена позиция № 75.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 600 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 780 лева без вкл. 

ДДС. 

 

62. По обособена позиция № 76.  

На първо място - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 210 лева без вкл. 

ДДС;  

На второ място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 222,6 лева без вкл. 

ДДС;  

На трето място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 540 лева без вкл. ДДС. 

  

63. По обособена позиция № 77.  

На първо място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 547 лева без вкл. 

ДДС. 

 

64. По обособена позиция № 78.  

На първо място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 456 лева без вкл. 

ДДС;  

На второ място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 560 лева без вкл. ДДС;  

На трето място - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 1400 лева без вкл. 

ДДС;. 

 

65.По обособена позиция № 80.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 259 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 647,64 лева без вкл. 

ДДС;  

На трето място - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 4284 лева без вкл. ДДС. 

 

66.По обособена позиция № 81.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 880 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1000 лева без вкл. ДДС;  

На трето място - Аквахим Ад с предлагана цена в размер на 1160 лева без вкл. ДДС;  

На четвърто място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1400 лева без вкл. 

ДДС;  

На пето място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 1592,88 лева без вкл. 

ДДС;  

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

 

67.По обособена позиция № 82.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1707,5 лева без вкл. ДДС. 

  

68.По обособена позиция № 85.  

На първо място - Аквахим Ад с предлагана цена в размер на 11126,88 лева без вкл. ДДС. 

  

69.По обособена позиция № 86.  

На първо място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 3163,5 лева без вкл. 

ДДС. 
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70.По обособена позиция № 87.  

На първо място - Диамед ООД с предлагана цена в размер на 1109,5 лева без вкл. ДДС. 

  

71.По обособена позиция № 88.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 410 лева без вкл. ДДС. 

  

72.По обособена позиция № 90.  

На първо място - Интер бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 5386 лева без вкл. 

ДДС. 

  

73.По обособена позиция № 91.  

На първо място - Интер бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 3224 лева без вкл. 

ДДС. 

 

74.По обособена позиция № 92. На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в 

размер на 140 лева без вкл. ДДС. 

 

75.По обособена позиция № 93.  

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

На второ място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 52 лева без вкл. 

ДДС. 

 

76.По обособена позиция № 95.  

На първо място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 30 лева без вкл. 

ДДС. 

 

77.По обособена позиция № 96.  

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

ДДС;  

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

На трето място - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 602 лева без 

вкл. ДДС;  

На четвърто място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 616 лева без вкл. ДДС. 

  

78.По обособена позиция № 97.  

На първо място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 18 лева без вкл. 

ДДС. 

  

79.По обособена позиция № 98.  

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

На второ място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 150 лева без вкл. ДДС. 

  

80.По обособена позиция № 100.  

На първо място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 84,8 лева без вкл. 

ДДС;  

На второ място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 156,8 лева без вкл. ДДС. 

  

81.По обособена позиция № 101.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 90 лева без вкл. ДДС. 

  

82.По обособена позиция № 102.  
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На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 143 лева без вкл. ДДС. 

  

83.По обособена позиция № 103.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 1950 лева без вкл. ДДС. 

 

84.По обособена позиция № 107.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 84 лева без вкл. ДДС. 

 

85.По обособена позиция № 109.  

На първо място - Аквахим Ад с предлагана цена в размер на 501,6 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 510,4 лева без 

вкл. ДДС. 

 

86.По обособена позиция № 110.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 2340 лева без вкл. ДДС; На 

второ място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 2762,5 лева без вкл. 

ДДС;  

На трето място - Аквахим Ад с предлагана цена в размер на 2925 лева без вкл. ДДС. 

  

87.По обособена позиция № 111.  

На първо мяст - Ридаком  ЕООД с предлагана цена в размер на 2481,6 лева без вкл. ДДС- на 

основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП 

На второ място Интер бизнес 91 ЕООД с предлагана цена в размер на 2481,6 лева без вкл. 

ДДС;  

На трето място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 3036 лева без вкл. 

ДДС;  

На четвърто място - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 3062,4 лева 

без вкл. ДДС. 

  

88.По обособена позиция № 114.  

На първо място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 474,5 лева без вкл. 

ДДС. 

  

89.По обособена позиция № 116.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 30 лева без вкл. ДДС;  

 

90.По обособена позиция № 117.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 250 лева без вкл. ДДС. 

  

91. По обособена позиция № 118.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 2808 лева без вкл. ДДС. 

  

92. По обособена позиция № 121.  

На първо място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 510 лева без вкл. 

ДДС. 

  

93. По обособена позиция № 123.  

На първо място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 68,04 лева без вкл. 

ДДС;  

На второ място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 126 лева без вкл. ДДС. 
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94. По обособена позиция № 125.  

На първо място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 386,8 лева без вкл. 

ДДС. 

  

95. По обособена позиция № 126.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 214,5 лева без вкл. ДДС. 

  

96. По обособена позиция № 127.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 61,3 лева без вкл. ДДС;  

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

  

97. По обособена позиция № 128.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 60 лева без вкл. ДДС. 

  

98. По обособена позиция № 130.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 600 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 620 лева без вкл. 

ДДС;  

На трето място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 663 лева без вкл. 

ДДС;  

На четвърто място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 720 лева без вкл. ДДС; 

На пето място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 784 лева без вкл. 

ДДС. 

  

99. По обособена позиция № 131.  

На първо място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 182 лева без вкл. 

ДДС;  

На второ място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 200 лева без вкл. ДДС;  

На трето място - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 456 лева без вкл. 

ДДС;  

На четвърто място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 520 лева без вкл. ДДС. 

  

100. По обособена позиция № 132.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1893 лева без вкл. ДДС. 

  

101. По обособена позиция № 133.  

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

  

102. По обособена позиция № 134.  

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

  

103. По обособена позиция № 135.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 300 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 320 лева без вкл. ДДС.  

 

104. По обособена позиция № 136.  

На първо място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 208,8 лева без вкл. 

ДДС;  

На второ място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 240 лева без вкл. ДДС. 

  

105. По обособена позиция № 137.  
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На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 2500 лева без вкл. ДДС. 

  

106. По обособена позиция № 139.  

На първо място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 472 лева без вкл. 

ДДС. 

  

107. По обособена позиция № 140.  

На първо място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 3088,8 лева без 

вкл. ДДС;  

На второ място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 3139,8 лева без вкл. ДДС; 

На трето място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 22245 лева без вкл. ДДС. 

  

108. По обособена позиция № 141.  

На първо място - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 878,76 лева без 

вкл. ДДС;  

На второ място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 2340 лева без вкл. ДДС. 

  

109. По обособена позиция № 142.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 380 лева без вкл. ДДС. 

  

110. По обособена позиция № 143.  

На първо място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 843,6 лева без вкл. 

ДДС. 

  

111. По обособена позиция № 144.  

На първо място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 2280 лева без вкл. 

ДДС. 

  

112. По обособена позиция № 146.  

На първо място - Аквахим Ад с предлагана цена в размер на 1224 лева без вкл. ДДС. 

  

113. По обособена позиция № 148.  

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

  

114. По обособена позиция № 149.  

На първо място -  Бул Био - НЦЗПБ ЕООД с предлагана цена в размер на 15,4 лева без вкл. 

ДДС. 

  

115. По обособена позиция № 150.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 16,8 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 43,8 лева без вкл. ДДС;  

На трето място - АА Медикъл България ООД с предлагана цена в размер на 128,7 лева без 

вкл. ДДС. 

  

116. По обособена позиция № 151.  

На първо място - Елта 90 М ООД с предлагана цена в размер на 1357,2 лева без вкл. ДДС. 

  

117. По обособена позиция № 152.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 1000 лева без вкл. ДДС. 

  

118. По обособена позиция № 153.  



 14 

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

  

119. По обособена позиция № 154.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 170 лева без вкл. ДДС. 

  

120. По обособена позиция № 155.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 636 лева без вкл. ДДС. 

  

121. По обособена позиция № 159.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 6306,1 лева без вкл. ДДС. 

  

122. По обособена позиция № 161.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 3775 лева без вкл. ДДС. 

  

123. По обособена позиция № 165.  

На първо място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 6194,66 лева без вкл. 

ДДС;  

На второ място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 8564,9 лева без вкл. ДДС. 

  

124. По обособена позиция № 166.  

На първо място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 5493 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 7190,6 лева без вкл. ДДС. 

  

125. По обособена позиция № 167.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 2950,5 лева без вкл. ДДС. 

  

126. По обособена позиция № 168.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 469 лева без вкл. ДДС. 

  

127. По обособена позиция № 169.  

На първо място - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 389 лева без вкл. 

ДДС;  

На второ място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 453 лева без вкл. 

ДДС;  

На трето място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 492 лева без вкл. ДДС;  

На четвърто място - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 530 лева без вкл. ДДС. 

  

128. По обособена позиция № 172.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1886,5 лева без вкл. ДДС. 

  

129. По обособена позиция № 173.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 138 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 515 лева без вкл. ДДС. 

  

130. По обособена позиция № 178.  

На първо място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 934,2 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 1820 лева без вкл. ДДС. 

  

131. По обособена позиция № 179.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 420 лева без вкл. ДДС. 
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132. По обособена позиция № 180.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1231 лева без вкл. ДДС. 

  

133. По обособена позиция № 181.  

На първо място - Ридаком ЕООД с предлагана цена в размер на 3240 лева без вкл. ДДС; На 

второ място - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 4950 лева без вкл. ДДС;  

На трето място - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 28780 лева без вкл. ДДС. 

  

134. По обособена позиция № 182.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 428,5 лева без вкл. ДДС. 

  

135. По обособена позиция № 183.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 30 лева без вкл. ДДС. 

  

136. По обособена позиция № 186.  

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

  

137. По обособена позиция № 187.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1494 лева без вкл. ДДС. 

  

138. По обособена позиция № 189.  

На първо място - Данс Фарма ЕООД с предлагана цена в размер на 1266,9 лева без вкл. 

ДДС;  

На второ място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 2154 лева без вкл. ДДС. 

  

139. По обособена позиция № 193.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1332 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - Биосистеми ООД с предлагана цена в размер на 4484 лева без вкл. ДДС. 

  

140. По обособена позиция № 198.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 218 лева без вкл. ДДС;  

На второ място - Аквахим Ад с предлагана цена в размер на 336 лева без вкл. ДДС;  

На трето място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 1056 лева без вкл. 

ДДС. 

  

141. По обособена позиция № 199.  

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

  

142. По обособена позиция № 202.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1728 лева без вкл. ДДС. 

  

143. По обособена позиция № 203.  

На първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 1017 лева без вкл. ДДС. 

  

144. По обособена позиция № 204.  

На първо място - Аквахим Ад с предлагана цена в размер на 520 лева без вкл. ДДС. 

  

145. По обособена позиция № 205.  

На първо място - Антисел България ООД с предлагана цена в размер на 1548 лева без вкл. 

ДДС. 
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146. По обособена позиция № 206. Н 

а първо място - ФОТ ООД с предлагана цена в размер на 480 лева без вкл. ДДС. 

  

147. По обособена позиция № 207.  

На първо място - Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена в размер на 3750 лева без вкл. 

ДДС; 

 На второ място - Ай Ви Ди България ООД с предлагана цена в размер на 5800 лева без вкл. 

ДДС. 

 

 

II. Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 

110, ал. 1, т. 1 от ЗОП по следните обособени позиции, тъй като за тях не е 

подадена нито една оферта: 

1. По обособена позиция № 2  

2. По обособена позиция № 9 

3. По обособена позиция № 20 

4. По обособена позиция № 22 

5. По обособена позиция № 27 

6. По обособена позиция № 36 

7. По обособена позиция № 38 

8. По обособена позиция № 43 

9. По обособена позиция № 46 

10. По обособена позиция № 79 

11. По обособена позиция № 89 

12. По обособена позиция № 94 

13. По обособена позиция № 99 

14. По обособена позиция № 115 

15. По обособена позиция № 122 

16. По обособена позиция № 138 

17. По обособена позиция № 145 

18. По обособена позиция № 157 

19. По обособена позиция № 158 

20. По обособена позиция № 160 

21. По обособена позиция № 162 

22. По обособена позиция № 163 

23. По обособена позиция № 164 

24. По обособена позиция № 170 

25. По обособена позиция № 174 

26. По обособена позиция № 175 

27. По обособена позиция № 176 

28. По обособена позиция № 177 

29. По обособена позиция № 184 

30. По обособена позиция № 185 

31. По обособена позиция № 190 

32. По обособена позиция № 191 

33. По обособена позиция № 192 

34. По обособена позиция № 194 

35. По обособена позиция № 195 

36. По обособена позиция № 196 

 



 17 

III. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията предлага на Възложителя да 

прекрати процедурата по следните обособени позиции, тъй като всички 

подадени оферти не отговарят на условията, определени от Възложителя в 

Документацията за участие: 

1. По обособена позиция № 188 

 

Комисията приключи заседанието си на 27.07.2016 г. в 11:00 часа. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр.  

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………... 

      (Таня Гюрова) 

 

СЕКРЕТАР: ………………….…… 

           (Светлана Йорданова) 

 

 

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) 

 
 


