РБШБНИБ
№ РД-10-366/ 18.05.2017год.

на изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович”
АД Стара Загора за определяне на изпълнител и частично прекратяване
на открита процедура, обявена с Решение № РД-10-727/06.10.2016 год.
на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович” АД
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи,
необходими за Клинична лаборатория по 48 обособени позиции за
дейността на УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД, гр. Стара Загора”
На основание чл. 108, т. 1 и т. 4 от ЗОП, вр. с чл. 22, ал. 1, т. б и т .
8 от ЗОП и във връзка с резултатите, отразени в протоколите и доклада
на комисията, назначена със Заповед № РД-10-821/10.11.2016 год на
Изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович” АД за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата
с Решение № РД-10-727/06.10.2016 год. на Изпълнителния директор на
„УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович” АД открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична лаборатория по 48
обособени позиции за дейността на УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД,
гр. Стара Загора, в качеството ми на възложител, взех следното
РБШБНИБ:
I. Утвърждавам протоколите и доклада на комисията, назначена
със Заповед № РД-10-821/10.11.2016 год., изготвени във връзка с
работата й по разглеждане, оценяване и класиране на подадените
оферти във връзка с провеждането на открита обществена поръчка с
предмет „Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи,
необходими за Клинична лаборатория по 48 обособени позиции за
дейността на УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД, гр. Стара Загора”
II. Обявявам следното класиране на участниците в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на
лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за
Клинична лаборатория по 48 обособени позиции за дейността на УМБАЛ
Проф. д-р Ст. Киркович АД, гр. Стара Загора”:
1. Обособена позиция № 2 „Консумативи за клиничен химичен
анализатор, MINDRAY BS 300” :
I място - „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД -100 точки
II място „ ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - 96,59 точки
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2. Обособена позиция № 3 ’’Реактиви за хематологичен анализатор
ABBOTT „Cell dyn” 1700
I място - „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД - 100 точки
3. Обособена позиция № 4 „Реактиви за хематологичен анализатор
АВХ MICROS 60”
I място - „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД - 100 точки
4. Обособена позиция № 5: Реактиви за хематологичен анализатор
Diagon 60”
I място - „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД - 100 точки
5. Обособена позиция № 10 „Кръвногазов анализатор Eschweiier
Combiline”
I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - 100 точки

6 . Обособена позиция № 11 „Реактиви и консумативи за кръвногазов
анализатор Radiometer ABL 800”
I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - 100 точки
7. Обособена позиция № 13 „Реактив за фибриноген за автоматичен
коагулометър Compact X BE и полуавтоматичен коагулометър Amelung
КС4А”
I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - 100 точки
8. Обособена позиция № 14 „Реактиви и контр.материали за Д-димер”
I място - „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД - 100 точки
9. Обособена позиция № 16 „Консумативи за автоматичен
коагулометър Compact X BE и полуавтоматичен коагулометър Amelung
КС4А”
I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - 100 точки
10. Обособена позиция № 17 „Консумативи за полуавтоматичен
коагулометър Amelung КС4А”
I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - 100 точки
11. Обособена позиция № 21 „Експресни тестове”
I място - „ЛАБЕКС ИНЕЖЕНЕРИНГ” ООД - 100 точки
II място - „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД - 70,96 точки
12. Обособена позиция № 23 „Уринни тестове за наркотици”
I място - „ЛАБЕКС ИНЕЖЕНЕРИНГ” ООД - 100 точки
13. Обособена позиция №
глюкоанализатор Biosen С”
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„Реактиви

за

автоматичен

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА.” ООД - 100 точки
14. Обособена позиция № 30 „Ланцети”
I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - 100 точки

2

15. Обособена позиция № 32 „Реактиви и консумативи за автоматичен
уринен анализатор DIRUI Н-800”
I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - 100 точки
16. Обособена позиция № 35 ’’Реактиви
хематологичен анализатор Sysmex XS-1000i”

и

консумативи

за

I място - „ТОП ДИАГНАОСТИКА” ЕООД - 100 точки
II място - „БГ МЕД” ООД - 81,01 точки
17. Обособена позиция № 38
анализатор Radiometer ABL 800”

„Консумативи

за

кръвногазов

за

автоматичен

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - 100 точки
18.
Обособена позиция №
глюкоанализатор Biosen С”
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„Консумативи

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - 100 точки
19. Обособена позиция №
анализатор Tosoh AIA 360”

40

’’Консумативи

за имунологичен

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - 100 точки
20. Обособена позиция № 43
анализатор Eschweiier Combiline”

„Консумативи

за

кръвногазов

I място - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - 100 точки
III. Участниците, избрани за изпълнители са както следва:
1. За Обособена позиция № 2 „Консумативи за клиничен химичен
анализатор, MINDRAY BS 300” - „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД
2. За Обособена позиция № 3 ’’Реактиви за хематологичен
анализатор ABBOTT „Cell dyn” 1700 - „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД
3. За Обособена позиция № 4 „Реактиви за хематологичен
анализатор АВХ MICROS 60” - „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД
4. За Обособена позиция № 5: Реактиви за
анализатор Diagon 60” - „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД

хематологичен

5. За Обособена позиция № 10 „Кръвногазов анализатор Eschweiier
Combiline” - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД

.
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За Обособена позиция № 11 „Реактиви и консумативи за
кръвногазов анализатор Radiometer ABL 800” - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА”
ООД
7. За Обособена позиция № 13 „Реактив за фибриноген за
автоматичен коагулометър Compact X BE и полуавтоматичен
коагулометър Amelung КС4А” - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД
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8. За Обособена позиция № 14 „Реактиви и контр.материали за Ддимер” - „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД
9. За Обособена позиция № 16 „Консумативи за автоматичен
коагулометър Compact X BE и полуавтоматичен коагулометър Amelung
КС4А” - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД
10. За Обособена позиция № 17 „Консумативи за полуавтоматичен
коагулометър Amelung КС4А” - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД
11. За Обособена позиция № 21 „Експресни тестове” - „ЛАБЕКС
ИНЕЖЕНЕРИНГ” ООД
12. За Обособена позиция № 23 „Уринни тестове за наркотици” „ЛАБЕКС ИНЕЖЕНЕРИНГ” ООД
13. За Обособена позиция № 24 „Реактиви
за автоматичен
глюкоанализатор Biosen С” - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД
14. За Обособена позиция № 30 „Ланцети” - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД
15. За Обособена позиция № 32 „Реактиви и консумативи за
автоматичен уринен анализатор DIRUI Н-800” - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА”
ООД
16. За Обособена позиция № 35 "Реактиви и консумативи за
хематологичен анализатор Sysmex XS-1000i” - „ТОП ДИАГНОСТИКА”
ЕООД
17. За Обособена позиция № 38 „Консумативи за кръвногазов
анализатор Radiometer ABL 800” - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД
18.
За Обособена позиция № 39 „Консумативи за автоматичен
глюкоанализатор Biosen С” - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД
19. За Обособена позиция № 40 ’’Консумативи
за имунологичен
анализатор Tosoh AIA 360” - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД
20. За Обособена позиция № 43 „Консумативи за кръвногазов
анализатор Eschweiier Combiline” - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД
IV.
На основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП и раздел VIII, т. 4.10, т.
4.10.10 и 4.10.11, във връзка с раздел III и раздел II, т. 13 и раздел VIII, т.
4.11.1 отстранявам от процедурата следните участници за следните
обособени позиции:
1.
„ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД - за обособена позиция № 20 Уринни тест ленти за уринен анализатор Combiscan 100. Предложението
на участника за тази обособена позиция не отговаря на предварително
обявените условия на възложителя, посочени в документацията относно
представяне на каталози и инструкции за употреба на предлаганите
изделия на български език, посочено в раздел VIII, т. 4.10, т. 4.10.10 и
4.10.11, във връзка с раздел III от утвърденената от възложителя
документация. Участникът е представил документи, непреведени на
български език, поради което не може да се установи дали е представил
инструкция за употреба и каталог на предлаганите изделия, съгласно
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изискванията на възложителя, а ако представените документи
такива, то те не са преведени на български език.

са

2.
„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД - за обособена позиция № 9 Консумативи за кръвногазов анализатор и №45 - Реактиви и
консумативи за кръвногазов анализатор Simens Rapidpointe.
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.
Ценовото предложение на участника за тази обособена позиция
надхвърля посочената от възложителя в техническата спецификация
пределна цена за нея, поради което 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.”
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. Ценовото предложение участника
надхвърля посочената от възложителя в техническата спецификация
пределна цена за тази обособена позиция, поради което 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.
3. „БУЛМАР” ООД - за обособена позиция № 6 - Реактиви за
хематологичен анализатор Emerald Abbott
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.
Ценовото предложение на този участник не отговаря на
предварително обявените от възложителя условия в документацията - 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.”
4. "БГ МЕД" ООД - за обособени позиции № 1 - Реактиви за
биохимичен анализатор MINDRAY BS300, № 12 - Реактиви за
автоматичен коагулометър Compact X на BE и и полуавтоматичен
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коагулометър Amelung КС4А, № 13 - Реактив за фибриноген за
автоматичен
коагулометър
Compact X
BE и полуавтоматичен
коагулометър Amelung КС4А, № 15 - Полуколичествени тестове за
фибринолиза, № 19 - Уринни тест ленти, № 21 - Експресни тестове, № 23
- Уринни тестове за наркотици, № 46 - Реактиви за имунологичен
анализатор ELECSYS 2010.
4.1. Ценовото предложение на участника по обособена позиция №
1 - Реактиви за биохимичен анализатор MINDRAY BS300 е 72 309,99
лева, а пределната посочена от възложителя стойност за тази обособена
позиция е 39 844,11 лева. Предложението на участника надхвърля
посочената от възложителя в техническата спецификация пределна цена
за тази обособена позиция, поради което 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.”
4.2. Ценовото предложение на участника по обособена позиция №
12 - Реактиви за автоматичен коагулометър Compact X на BE и и
полуавтоматичен коагулометър Amelung КС4А 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 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.”
4.3. Ценовото предложение на участника по обособена позиция №
13 - Реактив за фибриноген за автоматичен коагулометър Compact X BE
и полуавтоматичен коагулометър Amelung КС4А е 17264,00 лева, а
пределната посочена от възложителя стойност за тази обособена позиция
е 5 990,40 лева. Предложението на участника надхвърля посочената от
възложителя в техническата спецификация пределна цена за тази
обособена позиция, поради което 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.”
4.4. Ценовото предложение на участника по обособена позиция №
15 - Полуколичествени тестове за фибринолиза е 7 548,00 лева, а
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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 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.”
4.5. Ценовото предложение на участника по обособена позиция № 19
- Уринни тест ленти е 300,00 лева, а пределната посочена от възложителя
стойност за тази обособена позиция е 63,00 лева. Предложението на
участника надхвърля посочената от възложителя в техническата
спецификация пределна цена за тази обособена позиция, поради което
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.”
4.6. Посочените от участника цени на номенклатури 21.1, 21.3, 21.5
и 21.7 от обособена позиция 21 - Експресни тестове 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.
Поради това 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.”
4.7. Ценовото предложение на участника по обособена позиция № 23
- Уринни тестове за наркотици е 4731,70 лева, а пределната посочена от
възложителя стойност за тази обособена позиция е 3947,40 лева.
Предложението на участника надхвърля посочената от възложителя в
техническата спецификация пределна цена за тази обособена позиция,
поради което 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
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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.”
4.8. Ценовото предложение на участника по обособена позиция № 46
- Реактиви за имунологичен анализатор ELECSYS 2010 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 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.
„АКВАХИМ” АД - за обособени позиции № 36 - Реактиви и
консумативи за биохимичен анализатор Beckman Culther AU 480, № 41 Система за дейонизирана вода Osmoseur plus и № 42 - Консумативи за
биохимичен анализатор Beckman Culther AU 480
5.1.
Посочените от участника цени на отделни номенклатури в
обособена позиция № 36 - Реактиви и консумативи за биохимичен
анализатор Beckman Culther AU 480 на номенклатури 36.1, 36.2, 36.4,
36.5 и други надхвърлят пределните цени на номенклатурите, посочени
от възложителя в техническата спецификация, поради което 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.”
5.2. Ценовото предложение на участника по обособена позиция №
41 - Система за дейонизирана вода Osmoseur plus 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 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.”
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5.3. Ценовото предложение на участника по обособена позиция №
42 - Консумативи за биохимичен анализатор Beckman Culther AU 480 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 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.”
6. "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД - за обособена позиция № 1:
6.1. Ценовото предложение на участника по обособена позиция №
1 - Реактиви за биохимичен анализатор MINDRAY BS300 е 63250,68 лева,
а пределната посочена от възложителя стойност за тази обособена
позиция е 39 884,11 лева. Предложението на участника надхвърля
посочената от възложителя в техническата спецификация пределна цена
за тази обособена позиция, поради което 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. "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД - за обособена позиция 29 -Автоматични
пипети:
7.1.
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 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.”
8.
"ПЕРФЕКТ МЕДИКА"ООД - за обособена позиция No No 4 Реактиви за хематологичен анализатор АВХ Micros 60, № 5 - Реактиви за
хематологичен анализатор Diagon 60, № 9 - Консумативи за кръвногазов
анализатор и № 47 - Реактиви за имунологичен анализатор Tosoh AIA
360.
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8.1. Ценовото предложение на участника по обособена позиция № 4 Реактиви за хематологичен анализатор АВХ Micros 60 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 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.”
8.2. Ценовото предложение на участника по обособена позиция № 5
- Реактиви за хематологичен анализатор Diagon 60 е 10577,26 лева, а
пределната посочена от възложителя стойност за тази обособена позиция
е 4356,72 лева. Предложението на участника надхвърля посочената от
възложителя в техническата спецификация пределна цена за тази
обособена позиция, поради което ценовото предложение на този
участник 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.”
8.3. Посочените от участника цени на отделните номенклатури номенклатура № 9.1 и 9.3 от обособената позиция № 9 - Консумативи за
кръвногазов
анализатор
надхвърлят
пределните,
посочени
от
възложителя цени на номенклатурите, поради което ценовото
предложение на този участник не отговаря на предварително обявените
от възложителя условия в документацията - 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.”
8.4. Ценовото предложение на участника по обособена позиция № 47
- Реактиви за имунологичен анализатор Tosoh AIA 360 е 78259,12 лева, а
пределната посочена от възложителя стойност за тази обособена позиция
е 67809,79 лева. Предложението на участника надхвърля посочената от
възложителя в техническата спецификация пределна цена за тази
обособена позиция, поради което ценовото предложение на този
участник не отговаря на предварително обявените от възложителя
условия в документацията - 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
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ще бъдат отстранявани от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква
„а“ ЗОП.”
V.
На основание чл. 110, ал. 1 от ЗОП прекратявам частично
процедурата по обособени позиции:
№ 7 - Реактиви за оцветяване на кръвни натривки, №8 - Реактиви за
цитохимия,
№ 18 - Реактиви за пламъков фотометър Chyron Diagnostics М480,
№ 22 - Комплект за анализ на бъбречни конкременти, №25 - Реактив за
глюкоанализатор "Beckman",
№ 26 - Връхчета за автоматични пипети,
№ 27 - Лабораторна стъклария и еднократни консумативи за
лаборатория,
№ 28 - Парафилм,
№ 31 - Химикали,
№ 33 - Макропипета контролер,
№ 34 - Комплект камери за изследване на уринен седимент,
№ 37 - Консумативи за за хематологичен анализатор ABBOTT "Cell dyn"
1700,
№ 44 - Епруветки тип затворена система за псевдотромбоцитопения,
№ 48 - Реактиви за апарат за електрофореза Cormay, поради неподадена
нито една оферта за участие.
VI. На основание чл. 110, ал. 2 от ЗОП прекратявам частично
процедурата по обособени позиции:
№1 - Реактиви за биохимичен анализатор MINDRAY BS300, № 6 Реактиви за хематологичен анализатор Emerald Abbott,
№9 - Консумативи за кръвногазов анализатор,
№12 - Реактиви за автоматичен коа1улометър Compact X на BE и
полуавтоматичен коагулометър Amelung КС4А,
№15 - Полуколичествени тестове за фибринолиза, №19 - Уринни тест
ленти,
№20 - Уринни тест ленти за уринен анализатор Combiscan 100,
№29 - Автоматични пипети, № 36 - Реактиви и консумативи за
биохимичен анализатор Beckman Culther AU 480,
№41 - Система за дейонизирана вода Osmoseur plus,
№42 - Консумативи за биохимичен анализатор Beckman Culther AU 480,
№45 - Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор Simens
Rapidpointe,
№46 - Реактиви за имунологичен анализатор ELECSYS 2010,
№47 - Реактиви за имунологичен анализатор Tosoh AIA 360, поради това,
че подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия
на възложителя.
VII. Възлагам на Началник отдел „Обществени поръчки” да
предприеме действия по сключване на договори, съобразно чл. 112 от
ЗОП за възлагане на обществената поръчка с определените за
съответните обособени позиции участници.
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