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П Р О Т О К О Л  № 1 
На 15.06.2017 г. в 10,00 часа, в  НЦЗПБ, гр. София в изпълнение на Заповед № 228 / 15.06.2017 

г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: 
 

І. 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 постъпилите оферти по реда на чл.54 ал.7-13 и чл.56-60 от 
ППЗОП и да оцени и класира в съответствие с предварително обявените условия офертите, 
отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената 
поръчка и Документацията за участие. Комисията да съставя протоколи за всички свои 
действия за възлагане на обществена поръчка с обект: „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. 

На председателя на комисията, съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП, бе предоставен 
списък на получените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена 
поръчка, неразделна част от настоящия протокол. Членовете на комисията подписаха  
декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Офертите са описани по реда на тяхното постъпване в 
деловодството на НЦЗПБ и са подадени от следните участници: 

 
Списък на участниците подали оферти 

 
 

№ по 
ред Входящ № Участник Адрес 
1. 13/31.05.2017 – 

10.00 ч. 
„Бул Био – 

НЦЗПБ” ЕООД 
„Бул Био-НЦЗПБ”  ЕООД, гр. София 1504, бул. 
Янко Сакъзов 26; тел. 02/9446191; факс: 
02/9433455; e-mail: bulbio@bulbio.com 

2. 14/09.06.2017 – 
11.30 ч.ч. 

„Интер бизнес 
91“ ЕООД 

„Интербизнес 91“ ЕООД, гр. София 1527, ул. 
Кешан“ 6 , тел. 944 63 63, факс 944 38 49. 

     e-mail:office@interbusiness-bg.com 
3. 15/13.06.2017 – „Диагностик „Диагностик Имиджинг” ООД, гр. София 1505, 
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11.00 ч. имидж“ООД ул. Каймакчалан № 1; тел./факс – 02/9442290; 
02/9442916; 0888723418 

e-mail:dimaging@meddimage.com 

4. 

 
16/13.06.2017 – 

15.20 ч. 
 

„Ай Ви Ди 
България” ООД 

 „Ай Ви Ди България” ООД,  гр. София – 1756, жк 
„Дървеница”, бл.48 В; Тел.: 02/49 11 226, Факс: 
02/975 80 23 
e-mail: ivd@ivd.bg 

5. 17/14.06.2017 – 
11.00 ч. 

 

„Аквахим” АД „Аквахим” АД;  гр. София 1582, жк Дружба 2, 
ул. Проф. Цветан Лазаров №83;     
Тел. 807-50-00; факс: 807-50-50; 
e-mail: aquachim@aquahim.bg 

6. 18/14.06.2017 – 
11.50 ч. 

 

„АА Медикъл 
България” ООД 

„АА Медикъл България” ООД;  гр. София  1407, 
ул. „Голо Бърдо” №8;  ;  тел. 962-39-82; факс: 
962-53-86 
e-mail: aamedicalbulgaria@gmail.com 

7. 19/14.06.2017 – 
13.15 ч. 

 

„Данс Фарма“ 
ЕООД 

„Данс Фарма“ ЕООД, гр. София 1202, ул. 
Индустриална № 11, ет. 7 Vassilev Business City.; 
тел. 02/936 70 79; факс: 02 937 77 92 
e-mail: info@danspharma.com 

8. 20/14.06.2017 – 
13.30 ч. 

. 

„Диамед” ООД „Диамед” ООД; гр. София 1407, ул.Христо 
Ценов № 4;  тел. 962-17-55;  962-17-66; факс 962-
17-53; 0892/27 35 79   
e-mail: giulfie_imamova@diamed.bg 
e-mail: office@diamed.bg 

9. 

 
21/14.06.2017 – 

14.05 ч. 
 

„Антисел 
България” ООД 

„Антисел България” ООД;  гр. София  1202, ул. 
Индустриална №11, ет.8; 
Тел. 953-12-24; факс 952-41-83; 
e-mail: ssapunarova@antisel.bg 

10. 22/14.06.2017 – 
14.15 ч. 

 

„Биосистеми” 
ООД 

„Биосистеми” ООД;  гр. София 1517, ул. 
Ботевградско шосе № 247, офис сграда 1, ет. 1,  
Тел. 0884163814 
e-mail: office@biosystems.bg 

11. 
23/14.06.2017 – 

14.25 ч. 
 

„Елта 90М” ООД „ЕЛТА 90-М” ООД;  гр. София 1233, ул. Враня 
№ 82;  Тел. 983-96-49, 931 37 20; факс 983-22-11; 
e-mail: office@elta90.eu 

12. 

24/14.06.2017 – 
15.00 ч. 

„Ес Джи Пи –Био 
Дайнамикс” ООД 

„Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД; гр. София 
1202, ул. Бачо Киро № 47; 
Тел./Факс: 02/943 30 71 
e-mail: office@sgpbiodynamics.com 

13. 

25/14.06.2017 – 
15.25 ч. 

„Биомед Фючар” 
ЕООД 

„Биомед Фючар” ЕООД, гр. София 1505, кв. 
Редута, ул. „Плачковски манастир“ 14, вх. А, 
ет.1 , офис 1, тел.: 943 33 63, факс 02 943 31 32 
e-mail: biomed@netbg.com 

14. 

26/14.06.2017 – 
15.30 ч. 

„Марвена 
Диагностика” 

ЕООД 

„Марвена Диагностика” ЕООД;  гр. София 1799; 
жк Младост 2, ул. Свети Киприян № 44; Тел.:  
02/974 89 644; Факс: 02/974 89 44 
e-mail: tenders@marvena-dx.com 

15. 27/14.06.2017 – 
15.35 ч. 

„БГ Мед” ЕООД „БГ Мед” ЕООД; гр. София 1799 жк Младост 2, 
ул. Свети Киприян № 44; Тел/Факс.:  
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 02/974 89 44 
e-mail: maria.nikolova@bgmed-ltd.com 

16. 
28/14.06.2017 – 

15.55 ч. 
„Ридаком“ЕООД „Ридаком” ЕООД, гр.София 1618, ул. Коломан 

№ 1, офис 217;  тел: +359 2 955-99-98;  факс: 
958-65-68; e-mail: op@ridacom.com 

17. 
29/14.06.2017 – 

15.58 ч. 
„ФОТ” ООД „ФОТ” ООД;  гр. София п.к. 1618, бул. Овча 

купел №13;  Тел. 950-66-60; факс:955-95-51 
e-mail: info@fot.bg 

 
Комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с представянето и 

приемането на офертите на участниците в процедурата. 
При отварянето на офертите за участие в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка не присъстваха представители на участниците. 
На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, председателят на комисията пристъпи към 

отваряне на пликате с офертите по реда на постъпването им  в деловодството на НЦЗПБ, както 
следва: 
 
1. „Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД, гр. София 1504, бул. Янко Сакъзов 26 - по позиции: 93, 95, 
96, 97, 100, 110, 111, 114, 121, 123, 125, 139, 140, 143, 144 и 149. 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 16 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 16 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец 
№5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
2. „Интербизнес 91“ ЕООД, гр. София 1527, ул. Кешан“ 6 - по позиции: 90, 91 и 111 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 3 броя с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 3 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец №5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
3.  „Диагностик Имиджинг” ООД, гр. София 1505, ул. Каймакчалан № 1 – по позиции: 39 
и 40 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 



 4

съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 2 броя с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 2 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец №5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
4. „Ай Ви Ди България” ООД, гр. София 1756, ж.к.  Дървеница 48 - по позиции: 3, 4, 5, 6, 
7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 54, 57, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 129, 130, 131 и 207 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 30 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 30 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец 
№5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

Тъй като 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. 
 
5. „Аквахим” АД; гр. София 1582,  жк Дружба 2, ул. Проф. Цветан Лазаров № 83 – по 
позиции: 44, 54, 61, 69, 81, 82, 85, 96, 109, 110, 111, 116, 146, 198, 199 и 204 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 16 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 16 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец 
№5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
6. „АА Медикъл България” ООД, гр. София 1407, ул. „Голо бърдо” № 8 – по позиции: 4, 
18, 31, 32, 33, 35, 52, 96, 109, 111, 141 и 150 
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Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 12 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 12 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец 
№5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
7. „Данс Фарма“ ЕООД,  гр. София 1202, ул. Индустриална № 11 – по позиции: 3, 6, 7, 8, 
14, 15, 18, 21, 26, 31, 47, 69, 81, 86, 165, 166, 167, 173, 178 и 189 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 20 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 20 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец 
№5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
8. „Диамед” ООД,  гр. София  1407, ул. Христо Ценов №4 – по позиции:86 и 87 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 2 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 2 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец №5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
9. „Антисел България” ООД,  гр. София 1202, ул. Индустриална №11, ет.8 - по 
позиции:58, 59, 60, 62, 63, 68, 69, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 130, 134, 136, 169, 198 и 205 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 



 6

1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 19 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 19 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец 
№5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
10. „Биосистеми” ООД; гр. София 1517, ул. Ботевградско шосе N 247, офис сграда 1, ет. 1 
- позиции: 52, 60, 61, 62, 69, 77, 80, 81, 169, 181 и 193 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 11 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 11 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец 
№5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
11. „ЕЛТА 90-М” ООД,  гр. София 1233, ул. Враня №82 -  по позиции:1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 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 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 37 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 37 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец 
№5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
12. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД; гр. София 1113, ул. Бачо Киро №47 - по позиции: 
66, 70, 77, 81 и 111 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 5 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
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1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 5 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец №5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
13. „Биомед Фючар” ЕООД, гр. София, кв. Редута, ул. „Плачковски манастир“ 14, офис 1 
- по позиции: 57, 59, 63, 64, 74, 75, 76, 78, 130, 131, 165, 169, 171, 172, 180, 181 и 207 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 17 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 17 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец 
№5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

Тъй като обособени позиции №№  57, 74, 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. 
 
14. „Марвена Диагностика” ЕООД, гр. София, ул. „Свети Киприян“ №44 - по позиции:3 
и 6 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 2 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 2 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец №5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
15. „БГ Мед” ЕООД, гр. София, ул. „Свети Киприян“ №44 - по позиции:15 и 47 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 2 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
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1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 2 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец №5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
16. „Ридаком“ ЕООД, гр.София 1618, ул. Коломан № 1, офис 217 - по позиции: 15, 31, 44, 
45, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 68, 69, 70, 71, 75, 80, 81, 82, 92, 93, 96, 98, 100, 101, 102, 107, 109, 110, 
111, 116, 118, 123, 127, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 140, 142, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 173, 
178, 179, 180 и 181 

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 52 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 52 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец 
№5. 
Комисията установи следното: 

- За позиция 78 - участникът е подал техническо предложение, но не е предоставил 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  предоставил 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри за позиция 133". 
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 
 
17. „ФОТ” ООД,  гр. София 1618, бул. Овча купел №13 – по позиции: 74, 76, 78, 81, 82, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 159, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 180, 
182, 183, 186, 187, 188, 189, 193, 197, 198, 200, 201, 202, 203 и 206   

Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 
съдържащ:   
1.1 Опис на документите, подписан от участника – Образец № 1; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец  № 2; 
1.3 Техническо предложение за всяка обособена позиция – 40 броя, с приложени каталози и 
други изискани материали – Образец №3; 
1.4 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 
Образец №4.   
1.5 Запечатани 40 непрозрачени плика с надпис „Предлагани ценови параметри" - Образец 
№5. 

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

Тъй като обособени позиции №№ 74, 129, 197, 200, 201 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, 
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Комисията няма да разглежда офертите на участника „Фот” ООД по посочените обособени 
позиции. 

 
След отваряне на последната подадена оферта за участие приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Откритото засеадние на комисията приключи на 15.06.2017 г. в 
12:00 часа. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 16.06.2017 г. в 11.00 часа. В 
съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.7 от ППЗОП  комисията разгледа представените от 
участниците попълнени образци на Единен европейски документ за обществени поръчки и 
провери за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени 
от Възложителя в Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие. 
Комисията констатира следното:  

1. „Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД - комисията констатира следните непълноти и несъответствия в 
представения от участника ЕЕДОП:  
1.1 Част II б. Г, стр.6 – не е попълнена изисканата информация дали участникът ще ползва 
подизпълнители. Участникът следва да отбележи това обстоятелство с Да или Не в дясната 
графа. 
1.2  Част III. б. В, стр. 11,  последна графа -  участникът не е попълнил изисканата информация 
относно: Може ли икономическият оператор да потвърди, че: 
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, 
необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на 
критериите за подбор; 
б) не е укрил такава информация; 
в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия 
орган или възложителя; и 
г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от 
възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му 
даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да 
предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено 
влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? 
Участникът следва да отбележи това обстоятелство с Да или Не в дясната графа. 
1.3 Част III. б. Г, първа графа, стр. 12 – Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава – членка. Участникът не е посочил съответствие с посочените в документацията 
специфични изисквания. При попълване на ЕЕДОП, в Част III, б. Г – други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 
орган или възложителя на държава – членка,  участникът е длъжен да посочи изрично 
специфичните национални основания, които се прилагат, а именно: 
- Да посочи дали е лице, което няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 
3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са 
налице условията по чл. 4 от закона. 
- Да посочи дали представлява свързано лице с друг участник в процедурата по смисъла на 
чл.101 ал.11 от ЗОП. 
1.4 Част IV. б. Г, първа графа, стр.18 - участникът не е попълнил информация за внедрени 
системи за управление на качеството съгласно изискванията на Възложителя. Участникът 
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трябва да посочи: вид на внедрената система за управление на качеството, номер, дата на 
издаване и дата на валидност и обхват на сертификата. 

 
2. „Интербизнес 91“ ЕООД – участникът е представил ЕЕДОП, попълнен и подписан,  
съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП и указанията на Възложителя. 
 
3.  „Диагностик Имиджинг” ООД – комисията констатира следните непълноти и 
несъответствия в представения от участника ЕЕДОП:  
1.1 В Част IV. б. Г, първа графа, стр.18 - участникът не е попълнил информация за внедрени 
системи за управление на качеството, съгласно изискванията на Възложителя. Участникът 
трябва да посочи: вид на внедрената система за управление на качеството, номер, дата на 
издаване и дата на валидност и обхват на сертификата. 
1.2 ЕЕДОП не е подписан от всички надлежни лица съобразно разпоредбата на чл.40 от 
ППЗОП. При справка в Търговския регистър Комисията установи, че освен управителя и 
притежател на ½ от дружествените дялове, има съдружник, притежаващ другата ½ от 
дружествените дялове, който също следва да подпише ЕЕДОП. 
 
4. „Ай Ви Ди България” ООД – комисията констатира следните непълноти и несъответствия 
в представения от участника ЕЕДОП:  
1.1 Част III. б. В, стр. 15 и 16 - участникът не е попълнил изисканата информация относно: 
Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: 
а) обявен в несъстоятелност, или  
б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или 
в) споразумение с кредиторите, или 
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните 
законови и подзаконови актове1, или 
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или 
е) стопанската му дейност е прекратена? 
Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, 
насочени към нарушаване на конкуренцията? 
 
5. „Аквахим” АД – – комисията констатира следните непълноти и несъответствия в 
представения от участника ЕЕДОП: В декларацията по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари (ЗМИП), участникът е посочил като действителен собственик с повече от 
25% собственост върху капитала лице, което не е подписало ЕЕДОП. В случай, че това лице 
притежава повече от 50% от капитала на дружеството, то попада в обхвата на лицата по чл.40 
ал.1 т.3 от ППЗОП и също следва да подпише ЕЕДОП. В тази връзка участниктът следва да 
представи информация какъв процент от капитала притежава лицето, посочено по-горе и в 
случай, че притежава повече от 50% от капитала на дружеството, също да подпише ЕЕДОП. 
 
6. „АА Медикъл България” ООД- комисията констатира следните непълноти и 
несъответствия в представения от участника ЕЕДОП:  
1.1 Част III. б. Г, първа графа, стр. 12 – Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава – членка. Участникът не е посочил съответствие с всички посочени в документацията 
специфични изисквания. При попълване на ЕЕДОП, в Част III, б. Г – други основания за 
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изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 
орган или възложителя на държава – членка, участникът е длъжен да посочи изрично 
специфичните национални основания, които се прилагат, а именно: 
- Да посочи дали е лице, което няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 
3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са 
налице условията по чл. 4 от закона. 
- Да посочи дали представлява свързано лице с друг участник в процедурата по смисъла на 
чл.101 ал.11 от ЗОП. 
 
7. „Данс Фарма“ ЕООД - участникът е представил ЕЕДОП, попълнен и подписан,  съгласно 
изискванията на ЗОП и ППЗОП и указанията на Възложителя. 
 
8. „Диамед” ООД - участникът е представил ЕЕДОП, попълнен и подписан,  съгласно 
изискванията на ЗОП и ППЗОП и указанията на Възложителя. 
 
9. „Антисел България” ООД - участникът е представил ЕЕДОП, попълнен и подписан,  
съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП и указанията на Възложителя. 
 
10. „Биосистеми” ООД – участникът е представил ЕЕДОП, попълнен и подписан,  съгласно 
изискванията на ЗОП и ППЗОП и указанията на Възложителя. 
 
11. „ЕЛТА 90-М” ООД - участникът е представил ЕЕДОП, попълнен и подписан,  съгласно 
изискванията на ЗОП и ППЗОП и указанията на Възложителя. 
 
12. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД – комисията констатира следните непълноти и 
несъответствия в представения от участника ЕЕДОП:  
1.1 Част I участникът не е попълнил Информация за процедурата за възлагане на обществена 
поръчка. 
1.2 Част III. б. Г, първа графа, стр. 12 – Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава – членка. Участникът не е посочил съответствие с посочените в документацията 
специфични изисквания. При попълване на ЕЕДОП, в Част III, б. Г – други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 
орган или възложителя на държава – членка,  участникът е длъжен да посочи изрично 
специфичните национални основания, които се прилагат, а именно: 
- Да посочи дали е лице, което няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 
3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са 
налице условията по чл. 4 от закона. 
- Да посочи дали представлява свързано лице с друг участник в процедурата по смисъла на 
чл.101 ал.11 от ЗОП. 
1.3 Част IV. б. Г, първа графа, стр.19 - участникът не е попълнил информация за внедрени 
системи за управление на качеството съгласно изискванията на Възложителя. Участникът 
трябва да посочи: вид на внедрената система за управление на качеството, номер, дата на 
издаване и дата на валидност и обхват на сертификата. 
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13. „Биомед Фючар” ЕООД – участникът е представил ЕЕДОП, попълнен и подписан,  
съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП и указанията на Възложителя. 
 
14. „Марвена Диагностика” ЕООД – комисията констатира следните непълноти и 
несъответствия в представения от участника ЕЕДОП:  
1.1 Част III. б. Г, първа графа, стр. 12 – Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава – членка. Участникът не е посочил съответствие с посочените в документацията 
специфични изисквания. При попълване на ЕЕДОП, в Част III, б. Г – други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 
орган или възложителя на държава – членка,  участникът е длъжен да посочи изрично 
специфичните национални основания, които се прилагат, а именно: 
- Да посочи дали е лице, което няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 
3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са 
налице условията по чл. 4 от закона. 
- Да посочи дали представлява свързано лице с друг участник в процедурата по смисъла на 
чл.101 ал.11 от ЗОП. 
 
15. „БГ Мед” ЕООД - комисията констатира следните непълноти и несъответствия в 
представения от участника ЕЕДОП:  
1.1 Част III. б. Г, първа графа, стр. 12 – Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава – членка. Участникът не е посочил съответствие с посочените в документацията 
специфични изисквания. При попълване на ЕЕДОП, в Част III, б. Г – други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 
орган или възложителя на държава – членка,  участникът е длъжен да посочи изрично 
специфичните национални основания, които се прилагат, а именно: 
- Да посочи дали е лице, което няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 
3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са 
налице условията по чл. 4 от закона. 
- Да посочи дали представлява свързано лице с друг участник в процедурата по смисъла на 
чл.101 ал.11 от ЗОП. 
 
16. „Ридаком“ ЕООД - комисията констатира следните непълноти и несъответствия в 
представения от участника ЕЕДОП:  
1.1 Част I – Обособени позиции, стр.4 - участникът не е посочил обособените позиции, за 
които подава оферта 
Във връзка с горната констатация, а именно: 

- 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". 
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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. 
 
17. „ФОТ” ООД - участникът е представил ЕЕДОП, попълнен и подписан,  съгласно 
изискванията на ЗОП и ППЗОП и указанията на Възложителя. 
 

След извършване на горните констатации, комисията приключи закритото заседание на 
20.06.2017 г. 
 

На основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП, протоколът се изпраща на всички участници и в 
същия ден се публикува в профила на купувача. 

 
На основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 

протокола, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, могат да представят на комисита нов ЕЕДОП. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на офертите за участие. 
 
Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр  

 
КОМИСИЯ: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………... 

      (Таня Гюрова) 
 

СЕКРЕТАР: ………………….…… 
           (Светлана Йорданова) 
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1. ..............................                           2................................                                                           
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       (Надя Бранкова-Ненчовска)                        (Мария Николова) 
               

5...............................                                                  6.................................. 
 (Стефка Иванова)                                                  (Нина Цветкова) 
                     

 7................................                                                 8................................... 
     (Огнян Миков)                                                     (Лъчезар Димитров)  

   
           9............................... 
            (Никола Макавеев) 

 


