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П Р О Т О К О Л  № 1 

На 21.05.2015 г. в 9,00 часа, в  НЦЗПБ, гр. София в изпълнение на Заповед № 234/21.05.2015 г. 

на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: 

 

Председател и член: 

Таня Георгиева Гюрова – юрисконсулт 

Секретар и член : Гл. асистент Надя Боянова Бранкова - Ненчовска - отдел „Микробиология” 

Членове: 

1. гл. асистент д-р Галина Александрова Асева  - отдел „Микробиология” 

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

3. д-р Пламен Иванов Падешки - отдел „Микробиология” 

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

5. гл. асистент Силвия Николаева Груева - отдел „Епидемиология“, секция „ ДДД“ 

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

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

8. Евгения Иванова Тасева – отдел „Микробиология” 

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

 

със задача да отвори и разгледа по реда на чл.68-72 от ЗОП постъпилите оферти, 

извърши оценка и класира участниците в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с обект: „Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за 

микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015г. - 

2016г., по обособени позиции от 1 до 190, съгласно техническата спецификация на 

Възложителя, открита с Решение  № 3от 22.04.2015г. 

 

На комисията, съгласно чл.68, ал.1 от ЗОП, 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  декларации съгласно изискванията на 

чл.35 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 5/15.05.2015 г.  

11.41 ч. 
„Диагностик 

имидж“ООД 

„Диагностик Имиджинг” ООД, гр. София 1505, 

ул. Каймакчалан № 1; тел. и факс – 02/9442290; 

02/9442916 

2 6/20.05.2015 г. 

8.55 ч. 
„Бул Био – 

НЦЗПБ” ЕООД 

„Бул Био-НЦЗПБ”  ЕООД, гр. София 1504, бул. 

Янко Сакъзов 26; тел. 02/9446191; факс: 

02/9433455 

3 7/20.05.2015 г. 

9.29 ч. 
„Химтекс” ООД

  

„Химтекс” ООД;  ул. "Бузлуджа" 33;  

гр.Димитровград 6400;  тел./факс: 0391/ 603 54 ; 

факс: 0391/ 60-351 

4 8/20.05.2015 г. 

12.18 ч. 
„Агарта-ЦМ“ 

ЕООД 

„Агарта-ЦМ“ ЕООД, гр. София 1712, ж.к. 

„Младост 3“, бл.304, ет.1, офис 1, тел. 876 55 42, 
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факс 974 39 73. 

5 9/20.05.2015 г. 

12.52 ч. 
„Оптим Ко” 

ООД 

„Оптим Ко” ООД Гр. София 1113, ул. „Ат. 

Далчев” № 1, вх. Б, тел. 87 20 538, факс                

02  971 23 20. 

6 10/20.05.2015 г. 

15.55 ч. 
„Биомед Фючар” 

ЕООД 

„Биомед Фючар” ЕООД, гр. София, кв. Редута, ул. 

„Плачковски манастир“ 14, ет.1 , офис 1, тел.    

943 33 36, факс 02 943 31 32.  

7 11/20.05.2015 г. 

13.50 ч. 
„Интер бизнес 

91“ ЕООД 

„Интербизнес 91“ ЕООД, гр. София 1527, ул. 

Кешан“ 6 , тел. 944 63 63, факс 944 38 49. 

8 12/20.05.2015 г. 

14.05 ч. 
„Сарториус 

България” 

ЕООД 

„Сарториус България” ЕООД София, 1407, Бул. 

„Черни връх” 65А, тел. 02/965 79 13, факс     

02/965 79 30 

9 13/20.05.2015 г. 

14.13 ч. 
„Диамед” ООД „Диамед” ООД;  ул. Христо Ценов №4;  гр. София 

п.к. 1407, ;  тел. 962-17-55;  962-17-66; факс 962-

17-53; 0892/27 35 79;  e-mail: office@diamed.bg;  ;   

10 14/20.05.2015 г. 

  
„Елта 90М” 

ООД 

„ЕЛТА 90-М” ООД;  ул. Враня №82;  гр. София 

1233;  Тел. 983-96-49, 931 37 20; факс 983-22-11;   

11 15/20.05.2015 г. 

14.48 ч. 
„Ай Ви Ди 

България” ООД 

„Ай Ви Ди България” ООД;  ж.к. „Дървеница“, 

бл.48 В,  гр.София 1756;  телефон. 02/ 491-12-25;   

02/ 491-12-26; ф. 02/ 975-80-23;  e-mail: 

е.ivd@ivd.bg 

12 16/20.05.2015 г. 

14.50 ч. 
„Аквахим” АД „Аквахим” АД;  жк Дружба 2, ул. Проф. Цветан 

Лазаров №83;  гр. София п.к. 1582;  Тел. 807-50-

00; факс: 807-50-50;   

13 17/20.05.2015 г. 

15.10 ч. 
„Данс Фарма“ 

ЕООД 

„Данс Фарма“ ЕООД, ул. Индустриална № 11, гр. 

София 1202.; тел. 02/936 70 79; факс: 02 937 77 92; 

Тел/факс 936 67 51; 0886 60 10 77 

14 18/20.05.2015 г. 

15.10 ч. 
„Антисел 

България” ООД

   

„Антисел България” ООД;  ул. Индустриална 

№11, Бизнес център Василев плаза, ет.8;  гр. 

София п.к. 1202, ;  Тел. 953-12-24; факс 952-41-83;   

15 19/20.05.2015 г. 

15.19 ч. 
„АА Медикъл 

България” ООД 

„АА Медикъл България” ООД;  ул. „Голо бърдо” 

№8;  гр. София п.к. 1407;  т. 962-39-82; факс: 962-

53-86;    

16 20/20.05.2015 г. 

15.20 ч. 
„Биосистеми” 

ООД  

„Биосистеми” ООД;  ул. Ботевградско шосе № 

247, офис сграда 1, ет. 1, гр. София п.к. 1517;  Тел. 

0884163814 

17 21/20.05.2015 г. 

15.28 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: info@ridacom.com    

 

18 22/20.05.2015 г. 

15.30 ч. 
„Ес Джи Пи –

Био Дайнамикс” 

ООД 

„Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД; гр. София 

1113, ул. Бачо Киро №47, тел. 0889/653845; факс -

02/9807132  

19 23/20.05.201 г. 

15.40 ч. 
„ФОТ” ООД „ФОТ” ООД;  бул. Овча купел №13;  гр. София 

п.к. 1618;  Тел. 950-66-60; факс:955-95-51;   
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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 присъстваха: 

- Елисавета Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” 

ЕООД 

- Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи – Био 

Дайнамикс” ООД 

Същите представиха пълномощни. 

 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда 

на постъпването им  в деловодството на НЦЗПБ, както следва: 

 

1.  „Диагностик Имиджинг” ООД, гр. София 1505, ул. Каймакчалан № 1 – по позиция 56. 

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл. 68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Полина 

Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи – Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха плика с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл. 68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори плик № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи – Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

2.  „Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД, гр. София 1504, бул. Янко Сакъзов 26 - по позиции: 107; 

111; 115; 116; 117; 119; 120; 124; 127; 129; 130; 146; 151; 152.  

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 14 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 14 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Елисавета 

Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” ЕООД, подписаха 

пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Елисавета Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” ЕООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2. 

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 
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които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

3. „Химтекс” ООД;  гр.Димитровград 6400, ул. "Бузлуджа" 33; по позиции: 163; 164; 168; 

169;  170; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 186. 

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 17 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 17 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Елисавета 

Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” ЕООД, подписаха 

пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Елисавета Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” ЕООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

4.  „Агарта-ЦМ“ ЕООД, гр. София 1712, ж.к. „Младост 3“, бл.304, ет.1, офис 1 -  по 

позиции: 182 и 186. 

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 2 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 2 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Полина 

Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи – Био Дайнамикс” ООД,  

подписаха пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи – Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха всички документи съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

5. „Оптим Ко” ООД, гр. София 1113, ул. „Ат. Далчев” № 1, вх. Б -  по позиции: 106; 112; 

113; 114; 142; 145; 147; 151; 152; 170; 174; 175; 178; 179.  

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 
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2. 14 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 15 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – 14 броя на хартиен носител и 1 брой на 

електронен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Полина 

Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

6. „Биомед Фючар” ЕООД, гр. София, кв. Редута, ул. „Плачковски манастир“ 14, ет.1 , 

офис 1 - по позиции: 85; 86; 93; 96; 121; 155; 160; 165; 168; 173; 174; 175; 179; 180; 184 

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 15 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 15 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Елисавета 

Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” ЕООД, подписаха 

пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Елисавета Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” ЕООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

7.  „Интербизнес 91“ ЕООД, гр. София 1527, ул. Кешан“ 6 - по позиции: 62; 100; 101; 102; 

103; 105; 106; 107; 111; 138; 140; 141; 145. 

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 13 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 13 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Полина 

Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 
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подписаха всички документи съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

8. „Сарториус България” ЕООД София, 1407, Бул. „Черни връх” 65 - по позиция 183. 

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 1 отделен Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 1 отделен Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Полина 

Илиева Бояджиева – Симова  – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

9. „Диамед” ООД,  гр. София  1407, ул. Христо Ценов №4 – по позиции: 57; 97; 98. 

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 3 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 3 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Полина 

Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха пликовете с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

10. „ЕЛТА 90-М” ООД,  гр. София 1233, ул. Враня N82 -  по позиции: 1; 2; 7; 9; 10; 11; 13; 

16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 

49; 52; 53; 54; 55; 58; 59; 60; 62; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 85; 92; 94; 103; 

111; 112; 124; 125; 126; 140; 142; 143; 148; 155; 159; 175. 
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Офертата на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, 

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 69 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 69 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Полина 

Илиева Бояджиева – Симова  – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха пликовете с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

11. „Ай Ви Ди България” ООД;  гр.София 1756, ж.к. „Дървеница“, бл. 48 В - по позиции: 

16; 17; 19; 33; 34; 37; 40; 42; 43; 49; 50; 71; 84; 85; 87; 89; 91; 93; 96; 121; 158; 159. Офертата 

на участника е представена в 1 (един) запечатан плик с ненарушена цялост, съдържащ общо 3 

(три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 22 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 22 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Елисавета 

Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма ЕООД”, подписаха 

пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Елисавета Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма ЕООД”, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

12. „Аквахим” АД;  гр. София п.к. 1582,  жк Дружба 2, ул. Проф. Цветан Лазаров N83 -  по 

позиции: 74; 76; 77; 78; 87; 88; 89; 91; 93; 96; 155; 156; 157; 158; 160; 162; 187; 188; 189. 

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 19 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 19 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Полина 

Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 
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“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

13. „Данс Фарма“ ЕООД,  гр. София 1202, ул. Индустриална № 11 – по позиции: 1; 2; 3; 4; 

6; 7; 8; 9; 10; 11; 21; 27; 28; 30; 37; 42; 43; 44; 45; 47; 55; 61; 65; 68; 69; 70; 71; 88; 97; 155; 

156; 160; 165. 

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

съдържащ 1 плик с мостри и 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 33 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 33 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Полина 

Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

14. „Антисел България” ООД,  гр. София 1202, ул. Индустриална №11, Бизнес център 

Василев плаза, ет.8 -   по позиции: 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 93; 96; 121; 155; 156; 158; 

180; 187; 188. 

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 17 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 17 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Елисавета 

Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма ЕООД”, подписаха 

пликовете с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Елисавета Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма ЕООД”, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 
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15. „АА Медикъл България” ООД,   гр. София 1407, ул. „Голо бърдо” № 8 – по позиции: 

5; 63; 66; 119; 140; 149. 

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 6 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 6 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Полина 

Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

16. „Биосистеми” ООД; гр. София п.к. 1517,  ул. Ботевградско шосе N 247, офис сграда 1, 

ет. 1 - позиции: 74; 76; 77; 78; 79; 81; 82; 85; 86; 88; 93; 96; 156; 157; 171. 

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 15  отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 15 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Елисавета 

Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” ЕООД, подписаха 

пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Елисавета Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” ЕООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

17. „Ридаком“ ЕООД, гр.София 1618, ул. Коломан № 1, офис 217 - по позиции: 1; 6; 8; 9; 

10; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 26; 27; 29; 30; 34; 37; 40; 54; 55; 61; 62; 64; 65; 66; 68; 71; 94; 

95; 96; 106; 107; 109; 110; 112; 113; 114; 118; 119; 121; 122; 124; 128; 140; 142; 143; 145; 150; 

174; 175; 179; 187; 188; 189. 

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

съдържащ общо 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 
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2. 55 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 55 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Елисавета 

Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” ЕООД, подписаха 

пликовете с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и Елисавета 

Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” ЕООД подписаха всички 

документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

18. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД; гр. София 1113, ул. Бачо Киро №47 - по позиции: 

83; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 93; 94; 95; 96; 153; 155; 156; 157; 159; 160; 189. 

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

съдържащ общо 1 плик мостри и 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 18 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 18 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Елисавета 

Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” ЕООД, подписаха 

пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Елисавета Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма” ЕООД, 

подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

19. „ФОТ” ООД,  гр. София 1618, бул. Овча купел N13 – по позиции:   85; 96; 99; 114; 118; 

119; 121; 122; 123; 139; 150; 153; 154; 155; 158; 161; 163; 165; 166; 167; 168; 169; 173; 174; 

176; 177; 178; 179; 180; 182; 183; 187; 188; 189; 190. 

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

съдържащ общо 1 плик с мостри и 3 (три) плика с надпис: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор”; 

2. 35 отделни Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”; 

3. 35 отделни Плик № 3 “Предлагана цена” – на хартиен носител. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗОП, трима от членовете на комисията и госпожа Полина 

Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 

подписаха пликове с надпис “Предлагана цена”. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП, председателят на комисията отвори пликове № 2 с надпис 

“Предложение за изпълнение на поръчката” и  трима от членовете на комисията и госпожа 

Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД, 
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подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2.  

Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис “Документи за подбор”.  

В присъствието на представителите на участниците комисията оповести документите, 

които се съдържат в  плик № 1 “Документи за подбор” и провери съответствията със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

 

 

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

заседанието на комисията. Откритото засеадние на комисията приключи на  21.05.2015г.  в 

12:00 часа. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание  на 21.05.2015 г.  в 13.00 часа, с 

подробно разглеждане на документите на участниците  представени в плик №1 “Документи за 

подбор”, по реда на постъпването им в деловодството на НЦЗПБ.  

 

Комисията установи, както следва: 

 

1.  „Диагностик Имиджинг” ООД - участникът е представил всички документи в 

съответствие с изискванията на ЗОП, Решение № 3 от 22.04.2015г. Обявлението и условията, 

заложени в документацията за участие от Възложителя. 

 

 

2.  „Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД - комисията констатира, че липсва Декларация във връзка с 

чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) - Образец 10. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията реши 

да изиска от участника „Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД в срок от 5 (пет) работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола, Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС) - Образец 10. 

 

 

3. „Химтекс” ООД - комисията констатира, че: 

 Участникът не е приложил за Делталаб Испания Декларация за съответствие с 

Директива 93/42/ ЕС /за лабораторните реактиви и медицински консумативи, издадена 

от производителя с легализиран превод на български език, за обособена позиция 170. 

 Представеният ISO сертификат за Момина крепост АД е с изтекъл срок на валидност 

28.01.2015г. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията реши да 

изиска от участника „Химтекс” ООД в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола, Декларация за съответствие с Директива 93/42/ ЕС /за 

лабораторните реактиви и медицински консумативи/ издадена от производителя - Делталаб 

Испания с легализиран превод на български език (за обособена позиция 170) и валиден ISO 

сертификат за Момина крепост АД. 

  

 

4.  „Агарта-ЦМ“ ЕООД - участникът е представил всички документи в съответствие с 
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изискванията на ЗОП, Решение № 3 от 22.04.2015г. Обявлението и условията, заложени в 

документацията за участие от Възложителя. 

 

 

5. „Оптим Ко” ООД - участникът е представил всички документи в съответствие с 

изискванията на ЗОП, Решение № 3 от 22.04.2015г. Обявлението и условията, заложени в 

документацията за участие от Възложителя. 

 

 

6. „Биомед Фючар” ЕООД - комисията констатира, че липсва Декларация във връзка с чл.3, 

т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРС) - Образец 10. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията реши 

да изиска от участника „Биомед Фючар” ЕООД в срок от 5 (пет) работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола, Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС) - Образец 10. 

 

 

7.  „Интербизнес 91“ ЕООД - участникът е представил всички документи в съответствие с 

изискванията на ЗОП, Решение № 3 от 22.04.2015г. Обявлението и условията, заложени в 

документацията за участие от Възложителя. 

 

 

8. „Сарториус България” ЕООД - комисията констатира, че липсва Декларация във връзка с 

чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) - Образец 10. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията реши 

да изиска от участника „Сарториус България” ЕООД в срок от 5 (пет) работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола, Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС) - Образец 10. 

 

 

9. „Диамед” ООД - участникът е представил всички документи в съответствие с изискванията 

на ЗОП, Решение № 3 от 22.04.2015г. Обявлението и условията, заложени в документацията за 

участие от Възложителя. 

 

 

10. „ЕЛТА 90-М” ООД  - комисията констатира, че липсва Декларация за съответствие с 

Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични 

медицински изделия/, издадена от производителя  Central Res. Institute of  Epidemiology с 

легализиран превод на български език по обособени позиции 76, 77 и 92. 

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията реши 

да изиска от участника „ЕЛТА 90-М” ООД  в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 
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получаване на протокола, Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС /за 

диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия/, 

издадена от производителя Central Res. Institute of  Epidemiology с легализиран превод на 

български език по обособени позиции 76, 77 и 92. 

 

 

11. „Ай Ви Ди България” ООД - комисията констатира: 

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

представляващи ин витро диагностични медицински изделия/, издадена от 

производителя Ebtoscience с легализиран превод на български език по обособена 

позиция 50.  

 Липсва ISO сертификат за Blirt Blirt. 

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

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

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

- Образец 10. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията реши да 

изиска от участника „Ай Ви Ди България” ООД в срок от 5 (пет) работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС /за 

диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия/, 

издадена от производителя Ebtoscience с легализиран превод на български език по обособена 

позиция 50, ISO сертификат за Blirt Blirt и Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС) - Образец 10. 

 

 

12. „Аквахим” АД - участникът е представил всички документи в съответствие с 

изискванията на ЗОП, Решение № 3 от 22.04.2015г. Обявлението и условията, заложени в 

документацията за участие от Възложителя. 

 

 

13. „Данс Фарма“ ЕООД - участникът е представил всички документи в съответствие с 

изискванията на ЗОП, Решение № 3 от 22.04.2015г. Обявлението и условията, заложени в 

документацията за участие от Възложителя. 

 

 

14. „Антисел България” ООД - участникът е представил всички документи в съответствие с 

изискванията на ЗОП, Решение № 3 от 22.04.2015г. Обявлението и условията, заложени в 

документацията за участие от Възложителя. 

 

 

15. „АА Медикъл България” ООД - комисията констатира, че липсва Декларация във връзка 

с чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) - Образец 10. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията реши 

да изиска от участника „АА Медикъл България” ООД в срок от 5 (пет) работни дни, считано 

от датата на получаване на протокола, Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за 
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икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС) - Образец 10. 

 

 

16. „Биосистеми” ООД - участникът е представил всички документи в съответствие с 

изискванията на ЗОП, Решение № 3 от 22.04.2015г. Обявлението и условията, заложени в 

документацията за участие от Възложителя. 

 

 

17. „Ридаком“ ЕООД - В публичното заседание при отваряне на офертите в присъствието на 

Елисавета Божидарова Чубриева – Бирданова – представител на „Данс Фарма ЕООД”  и 

Полина Илиева Бояджиева – Симова – представител на „Ес Джи Пи - Био Дайнамикс” ООД 

при подписването на плик №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция 187” се констатира, че участникът вместо техническа оферта е поставил в плик №2 

ценова оферта.  

 Въз основа на гореизложеното, комисията ще предложи на Възложителя участникът 

да бъде отстранен на основание чл. 69, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 57, ал. 2, от ЗОП по 

обособена позиция 187.  

Комисията констатира: 

- че ISO сертификатът на F.L. Medical S.rl. е с изтекъл срок на валидност до 

02.11.2014г. 

- че ISO сертификатът на Secisut Diagnostics е с изтекъл срок на валидност до 

28.02.2014г. 

- че ISO сертификатът на Biomed Diagnostics Inc. е с изтекъл срок на валидност до 

07.02.2015г. 

- Липсва ISO сертификат за Capricorn Scientific GmbH. 

- Липсва ISO сертификат за Biosearch Technologics. 

- Липсва ISO сертификат за ROSCO Diagnostics. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията реши 

да изиска от участника „Ридаком“ ЕООД в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола валидни ISO сертификати за F.L. Medical S.rl., Secisut Diagnostics и 

за Biomed Diagnostics Inc. и ISO сертификати за Capricorn Scientific GmbH, Biosearch 

Technologics и за ROSCO Diagnostics. 

 

 

18. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД - комисията констатира: 

- че липсва Документ, установяващ регистрация по ЗДДС  или декларация, че не е 

регистриран по ЗДДС. 

- че в ISO сертификатът на PeqLab не е упомената системата за качество. 

- че ISO сертификатът на EURxSp. е с изтекъл срок на валидност до 28.07.2014г. 

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията 

реши да изиска от участника „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД в срок от 5 (пет) работни дни, 

считано от датата на получаване на протокола Документ, установяващ регистрация по ЗДДС  

или декларация, че не е регистриран по ЗДДС, да упомене за коя системата за качество е ISO 

сертификатът на PeqLab и да представи валиден ISO сертификат за EURxSp. 

 

 

19. „ФОТ” ООД - комисията констатира, че липсва Декларация във връзка с чл.3, т.8 от 
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Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРС) - Образец 10. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9  от ЗОП, комисията реши 

да изиска от участника „ФОТ” ООД в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола, Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС) - Образец 10. 

 

Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр  
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