


6. вх. РД 23-10426/ 15Л1.2016Г. в 10:03 часа на "АКВАХИМ" 
АД, гр. София 

7. вх. № РД 23-10427/15.11.2016г. в 10:05 часа на „ЕАИТ 
МЕДИКАЛ" ООД 

8. вх. РД 23-10429/15.11.2016г., в 10,30 часа на "ААБЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

9. вх. РД 23-10431/15.11.2016Г., в 12:40 часа на "ЕАПАК-
АИЗИНГ" ЕООД 

10. вх. № Р Д 23-10432/15.11.2016г., в 12,45 часа на "ПЕРФЕКТ 
МЕДИКА" ООД 

Първото заседание на комисията се проведе на 17.11.2016 г. На 
това заседание не присъстваха з^астници в процедурата или техни 
упълномощени представители. 

На основание чл. 51 , ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103 от 
ЗОП, назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата 
и спазването на изискванията, съгласно текста на чл. 193, ал. 3 от ЗОП и 
чл. 51 , ал. 13 от ППЗОП с декларации, подписани от всеки от членовете 
на комисията. 

Членовете на комисията установиха, че опаковките, които са 
постъпили в деловодството с посочените по-горе входящи номера са 
запечатани и с ненарушена цялост, отговарят на изискванията съгласно 
нормативните разпоредби и изискванията на възложителя за вида на 
офертите и начина на представянето им. 

Отварянето на офертите започна по реда на тяхното подаване. 
Отвориха се всички постъпили оферти. Членовете на комисията 
установиха наличието на документи и отделни запечатани непрозрачни 
пликове за предлагани ценови параметри във всяка от опаковките на 
З^астниците. Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните 
непрозрачни пликове за предлаганите ценови параметри от всички 
оферти на всички участници, съдържащи се във всяка от опаковките, 
като подписаха и всички документи, съдържащи се в предложенията за 
изпълнение на поръчката на з^астниците. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на 
документите извън запечатаните пликове с ценовите предложения. 

С тези действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията. 

Комисията продължи своята работа като разгледа документите за 
подбор и тези по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за наличие или липса на 
съответствие с изискванията на ЗОП и с условията на възложителя, 
поставени в документация на откритата процедура към личното 
състояние и критериите за подбор. 

В тази си част работата на комисията продължи през периода от 
01.12.2016г. до 05.04.2017г. поради големия брой оферти и различните 
служебни ангажименти на з^астниците в комисията. 

1. Комисията установи, че участникът "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" 
ООД гр. София е подал оферта по обособени позиции № 9 и № 45. 
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Членовете на комисията провериха представените от участника 
документи за подбор и извършиха съответните справки. Комисията 
установи, че з^^астникът е попълнил необходимата информация в 
ЕЕДОП и е представил всички изискуеми документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 
от ППЗОП и всички изискуеми такива от възложителя, съгласно 
документацията. Не се установиха липси, непълноти и несъответствия 
на информацията, представена от з^астника и съдържаща се в 
документите. 

2. Комисията установи, че участникът ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД 
гр. София е подал оферта по обособени позиции № 20 и 21 . Членовете на 
комисията провериха представените от з^астника документи за подбор 
и извършиха съответните справки. Комисията установи, че з^астникът е 
попълнил необходимата информация в ЕЕДОП и е представил всички 
изискуеми документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП и всички изискуеми 
от възложителя, съгласно документацията. Не се установиха липси, 
непълноти и несъответствия на информацията, представена от 
участника и съдържаща се в документите. 

3. Комисията установи, че участникът "ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД 
гр. София е подал оферта по обособени позиции № 3, 4, 5 и 35 . 
Членовете на комисията провериха представените от участника 
документи за подбор и извършиха съответните справки. Комисията 
установи, че з^астникът е попълнил необходимата информация в 
ЕЕДОП и е представил всички изискуеми всички изискуеми документи 
по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП и всички изискуеми от възложителя. Не се 
установиха липси, непълноти и несъответствия на информацията, 
представена от участника и съдържаща се в документите. 

4. Комисията установи, че з^астникът "БУАМАР МА" ООД гр. София 
е подал оферта по обособена позиция № 6. Членовете на комисията 
провери представените от з^астника документи за подбор и извърши 
съответните справки. Комисията установи, че участникът е попълнил 
необходимата информация в ЕЕДОП и е представил всички изискуеми 
документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП и всички изискуеми от 
възложителя. Не се установиха липси, непълноти и несъответствия на 
информацията, представена от участника и съдържаща се в 
документите. 

5. Комисията установи, че зл1астникът "БГ МЕД" ООД гр. София е 
подал оферта по обособени позиции № 1, 12, 13, 15, 19, 21 , 23 , 35 и 46. 
Членовете на комисията провери представените от з^астника 
документи за подбор и извърши съответните справки. Комисията 
установи, че з^астникът е попълнил необходимата информация в 
ЕЕДОП и е представил всички изискуеми документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 
от ППЗОП и всички изискуеми от възложителя. Не се установиха липси, 
непълноти и несъответствия на информацията, представена от 
участника и съдържаща се в документите. 

6. Комисията установи, че участникът "АКВАХИМ"АД гр. София е 
подал оферта по обособени позиции № 36, 41 и 42. Членовете на 
комисията провериха представените от участника документи за подбор 



и извършиха съответните справки. Комисията установи, че з^астникът е 
попълнил необходимата информация в ЕЕДОП и е представил всички 
изискуеми документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП и всички изискуеми 
от възложителя, съгласно документацията. Не се установиха липси, 
непълноти и несъответствия на информацията, представена от 
участника и съдържаш;а се в документите. 

7. Комисията установи, че участникът "ЕЛИТ МЕДИКЛЛ" ООД гр. 
София е подал оферта по обособени позиции № 1, 2 и 14. Членовете на 
комисията провериха представените от участника документи за подбор 
и извършиха съответните справки. Комисията установи, че з^астникът е 
попълнил необходимата информация в ЕЕДОП и е представил всички 
изискуеми документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП и всички изискуеми 
от възложителя, съгласно документацията. Не се установиха липси, 
непълноти и несъответствия на информацията, представена от 
участника и съдържаща се в документите. 

8. Комисията установи, че участникът "ЛЛБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" 
ООД гр. София е подал оферта по обособени позиции № 21 и 23. 
Членовете на комисията провериха представените от з^астника 
документи за подбор и извършиха съответните справки. Комисията 
установи, че з^астникът е попълнил необходимата информация в 
ЕЕДОП и е представил изискуеми документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от 
ППЗОП и всички изискуеми от възложителя, съгласно документацията. 
Не се установиха липси, непълноти и несъответствия на информацията, 
представена от участника и съдържаща се в документите. 

9. Комисията установи, че з^астникът "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД гр. 
Варна е подал оферта по обособена позиция № 29. Членовете на 
комисията провериха представените от з^астника документи за подбор 
и извършиха съответните справки. Комисията установи, че з^частникът е 
попълнил необходимата информация в ЕЕДОП и е представил всички 
изискуеми документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП и всички изискуеми 
от възложителя, съгласно документацията. Не се установиха липси, 
непълноти и несъответствия на информацията, представена от 
участника и съдържаща се в документите. 

10. Комисията установи, че участникът "ПЕРФЕКТ МЕДИКЛ" ООД 
гр. Стара Загора е подал оферта по обособени позиции № 2, 4, 5, 9, 10, 
11, 13, 16, 17, 24, 30, 32, 38, 39, 40, 43 и 47. Членовете на комисията 
провериха представените от участника документи за подбор и 
извършиха съответните справки. Комисията установи, че з^астникът е 
попълнил необходимата информация в ЕЕДОП и е представил всички 
изискуеми документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП и всички изискуеми 
от възложителя, съгласно документацията. Не се установиха липси, 
непълноти и несъответствия на информацията, представена от 
участника и съдържаща се в документите. 

Комисията възложи на д-р Красимира Господинова Панчева -
Колева, д-р Стоянка Манчева Танева и Мима Неделчева Колева да 
провери съответствието на предлаганите от з^астниците изделия и 
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консумативи с изискванията на възложителя и с представените в 
офертите документи, доказващи това съответствие и да изготви доклад. 

След изготвяне на доклада, комисията пристъпи към разглеждане на 
предложенията за изпълнение на поръчката. 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на представеното от 
участника "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ООД предложение за изпълнение 
на поръчката по обособена позиция № 9 и установи, че предложението 
на участника отговаря на поставените от възложителя условия и 
съдържа изискуемите от възложителя документи. Съответствието на 
предлаганите от участника изделия с изискванията на възложителя, 
посочени в документацията и техническата спецификация -
Приложение № 1 към документацията бе проверено от членовете на 
комисията д-р Красимира Господинова Панчева - Колева, д-р Стоянка 
Манчева Танева и Мима Неделчева Колева, като комисията единодушно 
прие техния доклад. 

Комисията прие, че предложението на з^астника "МАРВЕНА 
ДИАГНОСТИКА" ООД по обособена позиция № 9 отговаря на 
предварително обявените условия и допусна до по-нататъшно з^астие 
този участник по обособена позиция № 9. 

1.1. Комисията пристъпи към разглеждане на представеното от 
участника "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ООД предложение за изпълнение 
на поръчката по обособена позиция № 45 и установи, че предложението 
на з^частника отговаря на поставените от възложителя условия и 
съдържа изискуемите от възложителя документи. Съответствието на 
предлаганите от з^астника изделия с изискванията на възложителя, 
посочени в документацията и техническата спецификация -
Приложение № 1 към документацията бе проверено от членовете на 
комисията д-р Красимира Господинова Панчева - Колева, д-р Стоянка 
Манчева Танева и Мима Неделчева Колева, като комисията единодушно 
прие техния доклад. 

Комисията прие, че предложението на участника "МАРВЕНА 
ДИАГНОСТИКА" ООД по обособена позиция № 45 отговаря на 
предварително обявените условия и допусна до по-нататъшно з^астие 
този участник по обособена позиция № 45. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на представеното от 
участника "ГАМИДОР БЪАГАРИЯ" ООД предложение за изпълнение на 
поръчката по обособена позиция № 20 и установи, че предложението на 
З^астника не отговаря на поставените от възложителя условия 
Съответствието на предлаганите от участника изделия с изискванията 
на възложителя, посочени в документацията и техническата 
спецификация /Приложение № 1 към документацията/ бе проверено от 
членовете на комисията д-р Красимрхра Господинова Нанчева - Колева, 
д-р Стоянка Манчева Танева и Мима Неделчева Колева. Посочените 
членове на комисията установиха, че възложителят е обявил изисквания 
за тест ленти за уринен анализатор Combiscan 100. Към предложението 
си за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 20 участникът е 
представил документи, които не са преведени на български език, поради 
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което комисията не можа да установи какви са представените 
документи от участника и представляват ли тези документи инструкция 
за употреба и продуктов каталог на предлаганите от участника изделия 
по обособена позиция № 20, представянето на каквито в превод на 
български език е изискване към техническите предложения на 
участниците, поставено от възложителя в документацията - раздел VIII, 
т. 4.10, т. 4.10.10 и 4.10.11, във връзка с раздел III от утвърдената 
документация. 

Комисията прие, че предложението на участника ТАМИДОР 
БЪАГАРИЯ" ООД по обособена позиция № 20 не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя, посочени в раздел 
VIII, т. 4.10, т. 4.10.10 и 4.10.11, във връзка с раздел III от 
документацията относно представяне на каталози и инструкции за 
употреба на предлаганите изделия на български език, и не допусна до 
по-нататъшно з^астие този участник по обособена позиция № 20. 

2.1. Комисията пристъпи към разглеждане на представеното от 
участника "ГАМИДОР БЪАГАРИЯ" ООД предложение за изпълнение на 
поръчката по обособена позиция № 21 и установи, че предложението на 
З^частника отговаря на поставените от възложителя условия и съдържа 
изискуемите от възложителя документи. Съответствието на предлаганите 
от участника изделия с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията и техническата спецификация - Приложение № 1 към 
документацията бе проверено от членовете на комисията д-р Красимира 
Господинова Нанчева - Колева, д-р Стоянка Манчева Танева и Мима 
Неделчева Колева, като комисията единодушно прие техния доклад. 

Комисията прие, че предложението на участника "ГАМИДОР 
БЪАГАРИЯ" ООД по обособена позиция № 21 отговаря на предварително 
обявените условия и допусна до по-нататъшно участие този участник по 
обособена позиция № 2 1 . 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от 
ЗЛ1астника "ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД предложения за изпълнение на 
поръчката по обособени позиции № 3, 4, 5 и 35 и установи, че 
предложенията на з^астника отговарят на поставените от възложителя 
условия и съдържат изискуемите от възложителя документи. 
Съответствието на предлаганите от з^^астника изделия с изискванията 
на възложителя, посочени в документацията и техническата 
спецификация - Приложение № 1 към документацията бе проверено от 
членовете на комисията д-р Красимира Господинова Нанчева - Колева, 
д-р Стоянка Манчева Танева и Мима Неделчева Колева, като комисията 
единодушно прие техния доклад. 

Комисията прие, че предложенията на з^астника "ТОП 
ДИАГНОСТИКА" ООД по обособени позиции № 3, 4, 5 и 35 отговарят на 
предварително обявените условия и допусна до по-нататъшно з^частие 
този участник по обособена позиция № 3, 4, 5 и 35. 

4. Комисията пристъпи към разглеждане на представеното от 
З^астника "БУАМАР МА" ООД предложение за изпълнение на поръчката 
по обособена позиция № 6 и установи, че предложението на з^астника 
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отговаря на поставените от възложителя условия и съдържа изискуемите 
от възложителя документи. Съответствието на предлаганите от 
участника изделия с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията и техническата спецификация - Приложение № 1 към 
документацията бе проверено от членовете на комисията д-р Красимира 
Господинова Нанчева - Колева, д-р Стоянка Манчева Танева и Мима 
Неделчева Колева, като комисията единодушно прие техния доклад. 

Комисията прие, че предложението на участника "БУЛМАР МА" ООД 
за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 6 отговаря на 
предварително обявените условия и допусна до по-нататъшно участие 
този з^астник по обособена позиция № 6. 

5. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от 
участника "БГ МЕД" ООД предложения за изпълнение на поръчката по 
обособени позиции № 1, 12, 13, 15, 19, 21 , 23 , 35 и 46, и установи, че 
техническите предложения на з^^астника отговарят на поставените от 
възложителя условия и съдържат изискуемите от възложителя 
документи. Съответствието на предлаганите от з^астника изделия с 
изискванията на възложителя, посочени в документацията и 
техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията бе 
проверено от членовете на комисията д-р Красимира Господинова 
Нанчева - Колева, д-р Стоянка Манчева Танева и Мима Неделчева 
Колева, като комисията единодушно прие техния доклад. 

Комисията прие, че предложенията на з^астника "БГ МЕД" ООД за 
изпълнение на поръчката по обособени позиции № 1, 12, 13, 15, 19, 21 , 
23 , 35 и 46 отговарят на предварително обявените условия и допусна до 
по-нататъшно участие този участник по обособени позиции № 1, 12, 13, 
15, 19, 21 , 23, 35 и 46. 

6. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от 
З^астника "АКВАХИМ" АД предложения за изпълнение на поръчката по 
обособени позиции № 36, 41 и 42 и установи, че техническите 
предложения на участника отговарят на поставените от възложителя 
условия и съдържат изискуемите от възложителя документи. 
Съответствието на предлаганите от зд1астника изделия с изискванията 
на възложителя, посочени в документацията и техническата 
спецификация - Приложение № 1 към документацията бе проверено от 
членовете на комисията д-р Красимира Господинова Нанчева - Колева, 
д-р Стоянка Манчева Танева и Мима Неделчева Колева, като комисията 
единодушно прие техния доклад. 

Комисията прие, че предложенията на з^астника " АКВАХИМ" ООД 
за изпълнение на поръчката по обособени позиции № 36, 41 и 42 
отговарят на предварително обявените условия и допусна до по
нататъшно участие този з^частник по обособени позиции № 36,41 и 42. 

7. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от 
участника "ЕАИТ МЕДИКАА" ООД предложения за изпълнение на 
поръчката по обособени позиции № 1, 2 и 14, и установи, че 
техническите предложения на участника отговарят на поставените от 
възложителя условия и съдържат изискуемите от възложителя 
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документи. Съответствието на предлаганите от участника изделия с 
изискванията на възложителя, посочени в документацията и 
техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията бе 
проверено от членовете на комисията д-р Красимира Господинова 
Нанчева - Колева, д-р Стоянка Манчева Танева и Мима Неделчева 
Колева, като комисията единодушно прие техния доклад. 

Комисията прие, че предложенията на участника " ЕЛИТ МЕДИКАЛ" 
ООД за изпълнение на поръчката по обособени позиции № 1, 2 и 14 
отговарят на предварително обявените условия и допусна до по
нататъшно участие този участник по обособени позиции № 1, 2 и 14. 

8. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от 
участника "ААБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД предложения за изпълнение на 
поръчката по обособени позиции № 21 и 23, и установи, че техническите 
предложения на з^частника отговарят на поставените от възложителя 
условия и съдържат изискуемите от възложителя документи. 
Съответствието на предлаганите от участника изделия с изискванията 
на възложителя, посочени в документацията и техническата 
спецификация - Приложение № 1 към документацията бе проверено от 
членовете на комисията д-р Красимира Господинова Нанчева - Колева, 
д-р Стоянка Манчева Танева и Мима Неделчева Колева, като комисията 
единодушно прие техния доклад. 

Комисията прие, че предложенията на участника "ААБЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ" ООД за изпълнение на поръчката по обособени позиции 
№ 21 и 23 отговарят на предварително обявените условия и допусна до 
по-нататъшно участие този участник по обособени позиции № 21 и 23. 

9. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от 
участника "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД предложения за изпълнение на 
поръчката по обособена позиция № 29 и установи, че техническите 
предложения на з^астника отговарят на поставените от възложителя 
условия и съдържат изискуемите от възложителя документи. 
Съответствието на предлаганите от участника изделия с изискванията 
на възложителя, посочени в документацията и техническата 
спецификация - Приложение № 1 към документацията бе проверено от 
членовете на комисията д-р Красимира Господинова Нанчева - Колева, 
д-р Стоянка Манчева Танева и Мима Неделчева Колева, като комисията 
единодушно прие техния доклад. 

Комисията прие, че предложението на з^астника "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" 
ООД за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 29 отговаря 
на предварително обявените условия и допусна до по-нататъшно з^астие 
този з^частник по обособена позиция № 29. 

10. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от 
участника "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ЕООД предложения за изпълнение на 
поръчката по обособени позиции № 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 24, 30, 
32, 38, 39, 40, 43 и 47, и установи, че техническите предложения на 
З^астника отговарят на поставените от възложителя условия и съдържат 
изискуемите от възложителя документи. Съответствието на предлаганите 
от участника изделия с изискванията на възложителя, посочени в 
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документацията и техническата спецификация - Приложение № 1 към 
документацията бе проверено от членовете на комисията д-р Красимира 
Господинова Нанчева - Колева, д-р Стоянка Манчева Танева и Мима 
Неделчева Колева, като комисията единодушно прие техния доклад. 

Комисията прие, че предложенията на участника "ПЕРФЕКТ 
МЕДИКА" ООД за изпълнение на поръчката по обособени позиции № 2, 
4, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 24, 30, 32, 38, 39, 40, 43 и 47 отговаря на 
предварително обявените условия и допусна до по-нататъшно участие 
този участник по обособена позиция № 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 24, 
30, 32, 38, 39, 40, 43 и 47. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение 
отварянето на ценовите предложения на участниците да се извърши на 
24.04.2017г./двадесет и четвърти април две хиляди и седемнадесета 
година/, в 11 часа в заседателната зала на УМБАА „Проф. д-р Стоян 
Киркович" АД, град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" № 2, за което 
на сайта на възложителя в раздел „Профил на купувача" и електронната 
преписка на процедурата бе обявена датата на отваряне на ценовите 
предложение. 

Препис от протокол № 1/17.11.2017г. се изпрати на всички 
З^частници. 

На 24.04.2017г. в заседателната зала на „УМБАА Проф. д-р Стоян 
Киркович" АД, в предварително обявения час - 11 часа се проведе 
следваш;о заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения 
на допуснатите до по-нататъшно участие в процедурата згчастници. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на 
З^^астниците. 

Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на пликовете с 
ценовите оферти на допуснатите з^астници по реда на постъпването им. 

1. Отвори се ценовата оферта на "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ООД, 
гр. София, оферта с вх. № РД-23-10406/11.11.2016г., постъпила в 
10:00ч. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовите предложения 
на участника. 

Председателят на комисията оповести предложените цени на 
участника "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ООД, гр. София за всяка от 
номенклатурите на обособена позиция № 9 и № 45, както и обидата 
стойност на обособените позиции пред членовете на комисията. 

2. Отвори се ценовата оферта на "ГАМИДОР БЪАГАРИЯ" ООД, 
гр.София, оферта с вх.№ РД-23-10407/11.11.2016г., постъпила в 11:45 ч. 
по обособена позиция № 21 - Експресни тестове. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложения 
на з^астника. 

Председателят на комисията оповести предложените цени на 
участника "ГАМИДОР БЪАГАРИЯ" ООД, гр.София за всяка от 
номенклатурите на обособена позиция № 2 1 , както и общата стойност на 
обособената позиция пред членовете на комисията. 

2.1 На основание чл. 57 от ППЗОП ценовото предложение на 
"ГАМИДОР БЪАГАРИЯ" ООД по обособена позиция № 20 - Уринни тест 
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ленти за уринен анализатор Combiscan 100 не се отвори от комисията, 
тъй като за тази обособена позиция техническото предложението на 
участника не отговаря на изискванията на възложителя и за тази 
позиция з^астникът не е допуснат до по-нататъшно участие в 
процедурата, мотиви за което са изложени от комисията в протокол № 
1/17.11.2016Г 

3. Отвори се ценовата оферта на "ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД, 
гр.София, оферта с вх.№ РД-23-10417/14.11.2016г., постъпила в 08:40ч. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовите предложения 
на участника. 

Председателят на комисията оповести предложените цени на 
участника "ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД, гр. София за всяка от 
номенклатурите на обособена позиция № 3, № 4, № 5 и № 35, както и 
обш^ата стойност на обособените позиции пред членовете на комисията. 

4. Отвори се ценовата оферта на "БУАМАР МА" ООД, гр.София, 
оферта с вх. № РД-23-10423/15.11.2016г., постъпила в 08:25ч. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовите предложения 
на участника. 

Председателят на комисията оповести предложените цени на 
участника "БУАМАР МА" ООД, гр.София за всяка от номенклатурите на 
обособена позиция № 6, както и общата стойност на обособената 
позиция пред членовете на комисията. 

5. Отвори се ценовата оферта на "БГ МЕД" ЕООД, гр.София, 
оферта с вх.№ РД-23-10425/15.11.2016г., постъпила в 10:00ч. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовите предложения 
на участника. 

Председателят на комисията оповести предложените цени на 
участника "БГ МЕД" ЕООД, гр. София за всяка от номенклатурите на 
обособена позиция № 1, № 12, № 13, № 15, № 19, № 21 , № 23, № 35 и № 
46, както и общата стойност на обособените позиции пред членовете на 
комисията. 

6. Отвори се ценовата оферта на "АКВАХИМ" АД, гр.София, оферта 
с вх.№ РД-23-10426/ 15.11.2016г., постъпила в 10:03ч. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовите предложения 
на участника. 

Председателят на комисията оповести предложените цени на 
З^астника на "АКВАХИМ" АД, гр.София за всяка от номенклатурите на 
обособена позиция № 36, № 41 и № 42, както и общата стойност на 
обособените позиции пред членовете на комисията. 

7. Отвори се ценовата оферта на "ЕАИТ МЕДИКАА" ООД, гр.София, 
оферта с вх.№ РД-23-10427/15.11.2016г., постъпила в 10:05ч. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовите предложения 
на участника. 
Председателят на комисията оповести предложените цени на з^астника 
"ЕАИТ МЕДИКАА" ООД, гр.София за всяка от номенклатурите на 
обособена позиция № 1, № 2 и № 14, както и общата стойност на 
обособените позиции пред членовете на комисията. 

8. Отвори се ценовата оферта на "ААБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, 
гр.София, оферта с вх.№ РД-23-10429/15.11.2016г., постъпила в 10:30ч. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовите 
предложения на участника. 

Председателят на комисията оповести предложените цени на 
участника "ААБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр.София за всяка от 
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номенклатурите на обособена позиция № 21 и № 23, както и общата 
стойност на обособените позиции пред членовете на комисията. 

9. Отвори се ценовата оферта на "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД, 
гр.Варна, оферта с вх.№ РД-23-10431/15.11.2016г., постъпила в 12:40ч. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовите оферти на 
участника. 

Председателят на комисията оповести предложените цени на 
участника "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ"ЕООД, гр. Варна за всяка от 
номенклатурите на обособена позиция № 29, както и общата стойност на 
обособената позиция пред членовете на комисията. 

10. Отвори се ценовата оферта на "ПЕРФЕКТ МЕДИКА"ООД, 
гр.Стара Загора, оферта с вх.№ РД-23-10432/15.11.2016г., постъпила в 
12:45ч. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовите 
предложения на з^частника. 

Председателят на комисията оповести предложените цени на 
участника "ПЕРФЕКТ МЕДИКА"ООД, гр.Стара Загора за всяка от 
номенклатурите на обособена позиция № 2, № 4, № 5, № 9, №10, №11, 
№ 13, № 16, № 17, № 24, № 30, № 32, № 38, № 39, № 40, № 43 и № 47, 
както и общата стойност на обособените позиции пред членовете на 
комисията. 

Ценовите предложения на злчастниците са посочени в Приложение 
№ 1 - неразделна част от изготвения протокол. 

С това публичната част на заседанието на комисията приключи. 

Комисията възложи на Председателя на комисията Деница 
Ангелова Михайлова - Началник Административно правен отдел да 
изготви доклад, с който да установи дали ценовите предложения на 
участниците отговарят на изискванията на възложителя от раздел II, т. 
13 и раздел VIII, т. 4.11.1 от утвърдената документация, както и да 
извърши сравнение на цените за наличие на ценови предложения по 
обособени позиции с повече от 2 0 % благоприятни от средната стойност 
на предложенията на останалите участници за съответна обособена 
позиция, съгласно чл. 72 от ЗОП. 

Комисията определи срок за изготвяне на доклада най-късно до 
следващото заседание на комисията, което се проведе на 15.05.2017г. 

На 15.05.2017г. Комисията продължи своята работа и изслуша 
доклада на Деница Ангелова Михайлова относно съответствието на 
ценовите предложения на участниците с изискванията на възложителя 
от раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 от утвърдената документация, 
както сравнението на цените за наличие на ценови предложения по 
обособени позиции с повече от 2 0 % благоприятни от средната стойност 
на предложенията на останалите участници за съответна обособена 
позиция, съгласно чл. 72 от ЗОП. 

Комисията установи следното: 

1. Относно ценовите предложения на "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" 
ООД, гр. София - оферта с вх. № РД-23-10406/11.11.2016г., постъпила в 
10:00ч. : 

1.1. Комисията установи, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 9 е 12 798,40 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 9 234,00 лева. 
Предложението на з^частника надхвърля посочената от възложителя в 
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техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
участник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП." 

1.2. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 45 е 9 408,00 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 8467,20 лева. 
Предложението на з^астника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
участник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 
6 и стр. 19 от документацията/, а именно: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП. 

2. Относно ценовите предложения на ТАМИДОР БЪАГАРИЯ" ООД, 
гр.София, оферта с вх.№ РД-23-10407/11.11.2016г., постъпила в 11:45ч.: 
по обособена позиция № 2 1 : 

2.1. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 21 е 9048,00 лева и не надхвърля 9 950,13 лева 
-пределната стойност на тази позиция, посочена от възложителя. 

Посочените от участника цени на отделните номенклатури също 
не надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника 
отговаря на поставените от възложителя условия в документацията. 

3. Относно ценовите предложения на "ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД, 
гр.София, оферта с вх.№ РД-23-10417/14.11.2016г., постъпила в 08:40ч.: 

3.1 Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 3 е 4 993,90 лева и не надхвърля пределната 
посочена от възложителя стойност за тази обособена позиция е 5099,26 
лева. 

Посочените от участника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 3 отговаря на поставените от възложителя условия 
в документацията. 

3.2 Комисията установи, че ценовото предложение на з^астника 
по обособена позиция № 4 е 1335,55 лева и не надхвърля пределната 
посочена от възложителя стойност за тази обособена позиция е 1394,10 
лева. 

Посочените от участника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 
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Комисията приема, че ценовото предложение на з^астника по 
обособена позиция № 4 отговаря на поставените от възложителя условия 
в документацията. 

3.3. Комисията установи, че ценовото предложение на згчастника 
по обособена позиция № 5 е 4235,00 лева.и не надхвърля пределната 
посочена от възложителя стойност за тази обособена позиция е 4356,72 
лева. 

Посочените от з^астника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на з^частника по 
обособена позиция № 5 отговаря на поставените от възложителя условия 
в документацията. 

3.4. Комисията установи, че ценовото предложение на з^астника 
по обособена позиция № 35 е 10047,60 лева и не надхвърля пределната 
посочена от възложителя стойност за тази обособена позиция е 13 807,62 
лева. 

Посочените от з^астника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 35 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

4. Относно ценовите предложения на "БУЛМАР МЛ" ООД, 
гр.София, оферта с вх. № РД-23-10423/15.11.2016г., постъпила в 
08:25ч.: 

4.1. Комисията установи, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 6 е 6909,87 лева и не надхвърля 6910,31 лева -
пределната стойност на тази позиция, посочена от възложителя. 

Посочената от участника цена на номенклатура 6.1 от обособена 
позиция 6 е 2064,38 лева, при пределна посочена от възложителя 
стойност на тази номенклатура - 2064,27 лева. 

Комисията счита, че ценовото предложение на този участник не 
отговаря на предварително обявените от възложителя условия в 
документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 и стр. 19 
от документацията/, а именно: „Посочените /в отделна колона на 
техническата спецификация/ пределни цени на всяка номенклатура от 
всяка обособена позиция са максимално допустимите стойности и 
оферти надвишаващи посочената стойност дори на една номенклатура 
ще бъдат отстранявани от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква 
„а" ЗОП." 

5. Относно ценовите предложения на "БГ МЕД" БООД, гр.София, 
оферта с вх.№ РД-23-10425/15.11.2016г., постъпила в 10:00ч.: 

5.1 Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 1 е 72 309,99 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 39 844,11 лева. 
Предложението на з^астника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
участник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 

13 



позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП." 

5.2. Комисията установи, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 12 е 25380,71 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 7510.05 лева. 
Предложението на участника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
участник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП." 

5.3. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 13 е 17264,00 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 5 990,40 лева. 
Предложението на з^астника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
участник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП." 

5.4. Комисията установи, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 15 е 7 548,00 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 6237,00 лева. 
Предложението на участника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
З^^астник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП." 

5.5. Комисията установи, че ценовото предложение на з^астника по 
обособена позиция № 19 е 300,00 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 63,00 лева. 
Предложението на з^астника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
З^^астник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП." 
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5.6. Комисията установи, че ценовото предложение на з^астника 
по обособена позиция № 21 е 8729,00 лева и не надхвърля 9 950,13 лева 
- пределната стойност на тази позиция, посочена от възложителя. 

Посочените от участника цени на номенклатури 21.1 , 21 .3 , 21.5 и 
21.7 от обособена позиция 21 са съответно 189,00 лева за номенклатура 
21.1 при пределна посочена от възложителя стойност на тази 
номенклатура - 140,13 лева; 175,00 лева за номенклатура 21.3 при 
пределна посочена от възложителя стойност на тази номенклатура -
54,00 лева; 1120 лева за номенклатура 21.5 при пределна посочена от 
възложителя стойност на тази номенклатура - 972 лева; 2640 лева за 
номенклатура 21.7 при пределна посочена от възложителя стойност на 
тази номенклатура - 1 800 лева. 

Комисията счита, че ценовото предложение на този участник не 
отговаря на предварително обявените от възложителя условия в 
документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 и стр. 19 
от документацията/, а именно: „Посочените /в отделна колона на 
техническата спецификация/ пределни цени на всяка номенклатура от 
всяка обособена позиция са максимално допустимите стойности и 
оферти надвишаващи посочената стойност дори на една номенклатура 
ще бъдат отстранявани от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква 
„а" ЗОП." 

5.7. Комисията установи, че ценовото предложение на з^астника 
по обособена позиция № 23 е 4731,70 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 3947,40 лева. 
Предложението на згчастника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
Злчастник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП." 

5.8. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 35 е 12403,00 лева и не надхвърля 13807,62 
лева - пределната стойност на тази позиция, посочена от възложителя. 

Посочените от з^астника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника 
отговаря на поставените от възложителя условия в документацията. 

5.9. Комисията установи, че ценовото предложение на з^астника 
по обособена позиция № 46 е 104078,00 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 71201,54 лева. 
Предложението на участника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
З^астник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
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позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП." 

6. Относно ценовите предложения на „АКВАХИМ" АД, гр.София, 
оферта с вх.№ РД-23-10426/ 15.11.2016г., постъпила в 10:03ч.: 

6.1 Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 36 е 135 416,90 лева и не надхвърля пределната 
посочена от възложителя стойност за тази обособена позиция е 
168 015,05 лева. 

Посочените от участника цени на отделни номенклатури в 
обособена позиция № 36 - на номенклатури 36.1 , 36.2, 36.4, 36.5 и други 
обаче надхвърлят пределните цени на номенклатурите, посочени от 
възложителя в техническата спецификация, поради което комисията 
счита, че ценовото предложение на този з^частник не отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия в документацията -
раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 и стр. 19 от 
документацията/, а именно: „Посочените /в отделна колона на 
техническата спецификация/ пределни цени на всяка номенклатура от 
всяка обособена позиция са максимално допустимите стойности и 
оферти надвишаващи посочената стойност дори на една номенклатура 
ще бъдат отстранявани от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква 
„а" ЗОП." 

6.2. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 41 е 6512,00 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 5 852,02 лева. 
Предложението на участника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
З^астник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - стр. 6 и стр. 19, а именно, че: „Посочените 
пределни стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП." 

6.3. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 42 е 26 402,20 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 21 805,58 лева. 
Предложението на участника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
Згчастник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно, че: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП. 

7. Относно ценовите предложения на "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД, 
гр.София, оферта с вх. № РД-23-10427/15.11.2016г., постъпила в 
10:05ч.: 

7.1. Комисията установи, че ценовото предложение на з^астника 
по обособена позиция № 1 е 63250,68 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 39 884,11 лева. 
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предложението на з^астника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
участник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно, че: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП." 

7.2. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 2 е 7855,00 лева и не надхвърля пределната 
посочена от възложителя стойност за тази обособена позиция е 8132,04 
лева. 

Посочените от згчастника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 2 отговаря на поставените от възложителя условия 
в документацията. 

7.3. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 14 е 7 330,64 лева и не надхвърля 7 347,60 -
пределната, посочена от възложителя стойност за тази обособена 
позиция. 

Посочените от зд1астника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 14 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

8. Относно ценовите предложения на "ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" 
ООД, гр.София, оферта с вх.№ РД-23-10429/15.11.2016г., постъпила в 
10:30ч.: 

8.1. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 21 е 6421,00 лева и не надхвърля 9 950,13 лева 
- пределната, посочена от възложителя стойност за тази обособена 
позиция. 

Посочените от участника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 21 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

8.2 Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 23 е 2 723,75 лева и не надхвърля 3947,40 лева 
- пределната, посочена от възложителя стойност за тази обособена 
позиция. 

Посочените от з^астника цени на отделните номенкАатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на з^астника по 
обособена позиция № 23 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 
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9. Относно ценовите предложения на "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД, гр. 
Варна, офертас вх.№РД-23-10431/15.11.2016г., постъпила в 12:40ч.: 

9.1. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 29 е 1561,20 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 1050,39 лева. 
Предложението на участника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
участник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно, че: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП. 

10. Относно ценовите предложения на "ПЕРФЕКТ МЕДИКА"ООД, 
гр.Стара Загора, оферта с вх. № РД-23-10432/15.11.2016г.: 

10.1. Комисията установи, че ценовото предложение на 5Д1астника 
по обособена позиция № 2 е 8 132,04 лева и не надхвърля 8 132,04 лева 
- пределната, посочена от възложителя стойност за тази обособена 
позиция. 

Посочените от участника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 2 отговаря на поставените от възложителя условия 
в документацията. 

10.2. Комисията установи, че ценовото предложение на згчастника 
по обособена позиция № 4 е 3029,33 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 1394,10 лева. 
Предложението на участника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
З^астник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно, че: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП." 

10.3. Комисията установи, че ценовото предложение на з^астника 
по обособена позиция № 5 е 10577,26 лева, а пределната посочена от 
възложителя стойност за тази обособена позиция е 4356,72 лева. 
Предложението на згчастника надхвърля посочената от възложителя в 
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
З^астник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно, че: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП." 
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10.4. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 9 е 9234,00 лева и не надхвърля 9234,00 лева -
пределната, посочена от възложителя стойност за тази обособена 
позиция. 

Посочените от участника цени на отделните номенклатури -
номенклатура № 9.1 и 9.3 от обособената позиция № 9 надхвърлят 
пределните, посочени от възложителя цени на номенклатурите, поради 
което комисията счита, че ценовото предложение на този з^астник не 
отговаря на предварително обявените от възложителя условия в 
документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 и стр. 19 
от документацията/, а именно: „Посочените /в отделна колона на 
техническата спецификация/ пределни цени на всяка номенклатура от 
всяка обособена позиция са максимално допустимите стойности и 
оферти надвишаващи посочената стойност дори на една номенклатура 
ще бъдат отстранявани от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква 
„а" ЗОП." 

10.5. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 10 е 13469,87 лева и не надхвърля 13469,87 
лева - пределната, посочена от възложителя стойност за тази обособена 
позиция. 

Посочените от згчастника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 10 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

10.6. Комисията установи, че ценовото предложение на участника 
по обособена позиция № 11 е 39274,49 лева и не надхвърля 39274,49 
лева - пределната, посочена от възложителя стойност за тази обособена 
позиция. 

Посочените от з^^астника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на з^астника по 
обособена позиция № 11 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

10.7. Комисията установи, че ценовото предложение на з^астника 
по обособена позиция № 13 е 5990,40 лева и не надхвърля 5990,40 лева -
пределната, посочена от възложителя стойност за тази обособена 
позиция. 

Посочените от участника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на з^астника по 
обособена позиция № 13 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

10.8. Комисията установи, че ценовото предложение на з^астника 
по обособена позиция № 16 е 12850,29 лева и не надхвърля 12850,29 
лева - пределната, посочена от възложителя стойност за тази обособена 
позиция. 

Посочените от участника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 
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Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 16 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

10.9. Комисията установи, че ценовото предложение на учсастника 
по обособена позиция № 17 е 401,94 лева и не надхвърля 401,94 лева -
пределната, посочена от възложителя стойност за тази обособена 
позиция. 

Посочените от участника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 17 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

10.10. Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 24 е 22981,50 лева и не надхвърля 
22981,50 лева - пределната, посочена от възложителя стойност за тази 
обособена позиция. 

Посочените от участника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на з^астника по 
обособена позиция № 24 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

10.11. Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 30 е 621,00 лева и не надхвърля 
621,00 лева - пределната, посочена от възложителя стойност за тази 
обособена позиция. 

Посочените от участника цени на отделните номенЕ:латури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 30 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

10.12. Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 32 е 7190,14 лева и не надхвърля 
7190,14 лева - пределната, посочена от възложителя стойност за тази 
обособена позиция. 

Посочените от з^астника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 32 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

10.12. Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 38 е 30000,44 лева и не надхвърля 
30000,44 лева - пределната, посочена от възложителя стойност за тази 
обособена позиция. 

Посочените от участника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 38 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 
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10.13. Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 39 е 2766,74 лева и не надхвърля 
2766,74 лева - пределната, посочена от възложителя стойност за тази 
обособена позиция. 

Посочените от з^астника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 39 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

10.14. Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 40 е 210,60 лева и не надхвърля 
210,60 лева - пределната, посочена от възложителя стойност за тази 
обособена позиция. 

Посочените от участника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на з^астника по 
обособена позиция № 40 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

10.15. Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 43 е 6308,82 лева и не надхвърля 
6308,82 лева - пределната, посочена от възложителя стойност за тази 
обособена позиция. 

Посочените от злчастника цени на отделните номенклатури също не 
надхвърлят пределните, посочени от възложителя цени на 
номенклатурите в обособената позиция. 

Комисията приема, че ценовото предложение на з^астника по 
обособена позиция № 43 отговаря на поставените от възложителя 
условия в документацията. 

10.16. Комисията установи, че ценовото предложение на 
З^астника по обособена позиция № 47 е 78259,12 лева, а пределната 
посочена от възложителя стойност за тази обособена позиция е 67809,79 
лева. Предложението на згчастника надхвърля посочената от възложителя 
в техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция, 
поради което комисията счита, че ценовото предложение на този 
участник не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия в документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 
и стр. 19 от документацията/, а именно: „Посочените пределни 
стойности на обособените позиции са максимално допустимите 
стойности и оферти надвишаващи посочената за съответната обособена 
позиция стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП. 

11. Комисията прие, че ценовите предложения на: 
„МАРВЕПА ДИАГНОСТИКА" ООД - за обособена позиция № 9 и 45 

„БГ МЕД" ООД - за обособена позиция № 1, № 12, № 13, № 15, № 19, 
№ 21 , № 23 и № 46 

„БУЛМАР" ООД - за обособена позиция № 6 
„АКВАХИМ" АД - за обособени позиции № 36, № 41 , № 42 , 
"ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД - за обособени позиции № 1 
„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ООД - за обособена позиция № 29 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - за обособени позиции № 4, № 5, № 9 и № 

47 не отговарят на предварително обявените от възложителя условия в 
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документацията - раздел II, т. 13 и раздел VIII, т. 4.11.1 /стр. 6 и стр. 19 
от документацията/, а именно: „Посочените пределни стойности на 
обособените позиции са максимално допустимите стойности и оферти 
надвишаващи посочената за съответната обособена позиция стойност 
ще бъдат отстранявани от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква 
„а" ЗОП" и „Посочените /в отделна колона на техническата 
спецификация/ пределни цени на всяка номенклатура от всяка 
обособена позиция са максимално допустимите стойности и оферти, 
надвишаващи посочената стойност дори на една номенклатура ще бъдат 
отстранявани от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП.", 
с мотивите, изложени по-горе, поради което и не допуска до класиране 
тези участници за посочените обособени позиции, за които всеки от тях 
е подал оферта. 

11. Комисията допуска до класиране следните участници за 
следните обособени позиции: 

„ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД - за обособена позиция № 21 
„ТОП ДИАГНАОСТИКА" ООД - за обособени позиции № 3, № 4, № 5 и 

№ 35 
„БУЛМАР МА" ООД - за обособена позиция № 6 
„БГ МЕД" ЕООД - за обособена позиция № 35 
„ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД - за обособени позиции № 2 и 14 

„ЛАБЕКС ИНЕЖЕНЕРИНГ" ООД - за обособени позиции № 21 и № 23 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - за обособени позиции № 2, № 10, № 11, № 

13, № 16, No 17, № 24, № 30, № 32, № 38, № 39, № 40, № 43. 

12. Комисията пристъпи към определяне на крайната оценка на 
допуснатите кандидати, като резултатите се оформиха в сравнителна 
таблица - Приложение № 2 към протокола от 10.05.2017г. 

Определянето на крайната оценка се извърши по посочения в 
утвърдената документация. 
13. Извърши се класиране на участниците, както следва: 

Обособена позиция № 2 „Консумативи за клиничен химичен 
анализатор, MINDRAY B S 300" : 

I място - „ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД -100 точки 
II място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 96,59 точки 

Обособена позиция № 3 "Реактиви за хематологичен анализатор 
A B B O T T X e l l dyn " 1700 

I място - „ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 4 „Реактиви за хематологичен анализатор АВХ 
M I C R O S 60 " 

I място - „ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 5 „Реактиви за хематологичен анализатор 
Diagon 60 " 

I място - „ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 10 „Кръвногазов анализатор Eschwei ier 
Combi l ine " 

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

22 



Обособена позиция № 11 „Реактиви и консумативи за кръвногазов 
анализатор Radiometer A B L 800" 

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 13 „Реактив за фибриноген за автоматичен 
коагулометър Compact X БЕ и полуавтоматичен коагулометър Ame lung 
КС4А" 

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 14 „Реактиви и контр. материали за Д-димер" 
I място - „ЕАИТ МЕДИКАА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 16 „Консумативи за автоматичен коагулометър 
Compact X B E и полуавтоматичен коагулометър Ame lung КС4А" 

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 17 „Консумативи за полуавтоматичен 
коагулометър Ame lung КС4А" 

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 2 1 „Експресни тестове" 
I място - „ЛАБЕКС ИНЕЖЕНЕРИНГ" ООД - 100 точки 
II място - „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД - 70,96 точки 

Обособена позиция № 23 „Уринни тестове за наркотици" 
I място - „ЛАБЕКС ИНЕЖЕНЕРИНГ" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 24 „Реактиви за автоматичен 
глюкоанализатор Bio sen С" 

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 30 „Ланцети" 
I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 32 „Реактиви и консумативи за автоматичен 
уринен анализатор DIRUI Н-800" 

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 35 "Реактиви и консумативи за хематологичен 
анализатор Sysmex XS- lOOOi " 

I място - „ТОП ДИАГНАОСТИКА" ЕООД - 100 точки 
II място - „БГ МЕД" ООД - 81,01 точки 

Обособена позиция № 38 „Консумативи за кръвногазов анализатор 
Radiometer A B L 800" 

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 39 „Консумативи за автоматичен 
глюкоанализатор Biosen С" 

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 40 "Консумативи за имунологичен анализатор 
Tosoh AIA 360" 
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I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

Обособена позиция № 43 „Консумативи за кръвногазов анализатор 
Eschwei ier Combi l ine " 

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договори със 
следните участници: 

За Обособена позиция № 2 с класирания на първо място участник 
„ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД 

За Обособена позиция № 3 с класирания на първо място згчастник 
„ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД 

За Обособена позиция № 4 с класирания на първо място участник 
„ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД 

За Обособена позиция № 5 с класирания на първо място участник 
„ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД 

За Обособена позиция № 10 с класирания на първо място участник 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД 

За Обособена позиция № 11 с класирания на първо място з^астник 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД 

За Обособена позиция № 13 с класирания на първо място з^астник 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД 

За Обособена позиция № 14 с класирания на първо място участник 
„ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД 

За Обособена позиция № 16 с класирания на първо място згчастник 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД 

За Обособена позиция № 17 с класирания на първо място участник 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД 

За Обособена позиция № 21 с класирания на първо място з^астник 
„ЛАБЕКС ИНЕЖЕНЕРИНГ ООД - 100 точки 

За Обособена позиция № 23 с класирания на първо място участник 
„ЛАБЕКС ИНЕЖЕНЕРИНГ" ООД - 100 точки 
За Обособена позиция № 24 с класирания на първо място участник 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

За Обособена позиция № 30 с класирания на първо място з^астник 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 
За Обособена позиция № 32 с класирания на първо място з^астник -

„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД 
За Обособена позиция № 35 с класирания на първо място участник „ТОП 
ДИАГНОСТИКА" ЕООД - 100 точки 

За Обособена позиция № 38 с класирания на първо място участник 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

За Обособена позиция № 39 с класирания на първо място участник 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

За Обособена позиция № 40 с класирания на първо място участник 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 

За Обособена позиция № 43: с класирания на първо място участник 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - 100 точки 
14. Комисията предлага на възложителя на основание чл. 110, ал. 1 от 
ЗОП да прекрати процедурата по обособени позиции № 7, 8, 18, 22 , 25, 
26, 27, 28, 31 , 33 , 34, 37, 44, 48, поради неподадена нито една оферта за 
З^частие. 
15. Комисията предлага на възложителя на основание чл. 110, ал. 2 от 
ЗОП да прекрати процедурата по обособени позиции № № 1 , 6 , 9, 12, 15, 
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