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  П Р О Т О К О Л   № 1/ 11.12.2019г. 
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  

за констатации на комисията  
 

 

Днес, на 11.12.2019 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на открита 

процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 

Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД , гр. Стара Загора”, 

назначена със Заповед № РД-10-863/10.12.2019 год. ная Изпълнителния директор на 

лечебното заведение, в качеството му на публичен възложител по смисъла на ЗОП,  в 

следния състав: 

 

Председател: 

1. Проф. Красимира Халачева –  началник Лаборатория по Клинична имунология 
 
Членове: 

2. Проф. Грозданка Лазарова - началник Лаборатория по Микробиология 

3. д-р Кони Иванова  – Клиника по обща и клинична патология 

4. д-р Красимира Нанчева – началник Клинична лаборатория 

      5. Адв. Татяна Кекевска – външен експерт 

Резервни членове: 

1. Ваня Богданова – ръководител ЗОП 

2. Катерина Бисерова Чалъкова – юрисконсулт ЗОП 

 

Проведе своето първо заседание. 

 

Поради обективна невъзможност да присъства на заседанието на комисията редовния 

член Адв. Татяна Кекевска бе заменена от резервния член Катерина Чалъкова. 

 

I. Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10-863/10.12.2019 год. на 

Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р  Стоян Киркович“ АД, град Стара Загора за 

назначаване на комисията и състава й, и докладва, че с приемо-предавателен протокол от 

11.12.2019 г., изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП, е получил от деловодителя в 

деловодството на възложителя списък с постъпилите оферти, ведно с 11/единадесет/ 

плика с документи със следните входящи номера:  

1. „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД -  гр. София, бул. "Витоша" №188, ет.2, ап.5, 

Вх.№ ПД-03-281 / 09.12.2019г., 12:30 часа; 

2. „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД – гр. София, ж.к. "Младост 2", ул. "Свети 

Киприян" № 44, Вх.№ ПД-03-282 / 10.12.2019г., 09:41 часа; 

3. „АКВАХИМ” АД – гр. София, ж.к "Дружба 2", бул." Проф.Цв. Лазаров"№ 83, 

Вх.№ ПД-03-283 / 10.12.2019г., 09:45 часа; 

4. „РИДАКОМ” ЕООД - Р. СОФИЯ 1618, ж.к. Славия,ул. Коломан 1, адм. Сграда 

ОСК Славия, офис 217, Вх.№ ПД-03-284 / 10.12.2019г., 09:54 часа; 

5. „ХРОНО” ООД - ГР.СОФИЯ, ж.к. София парк, Търговска зона, Сграда 16 Б, 

ет.2, офис 8, Вх.№ ПД-03-285 / 10.12.2019г., 09:57 часа; 

6. „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - гр. София, бул."Симеоновско шосе" № 48, 

Вх.№ ПД-03-286 / 10.12.2019г., 10:01 часа; 
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7.  „ОПТИМ Ко.” ООД - ГР. София, ул. Ат. Далчев 1, вх. Б, Вх.№ ПД-03-287 / 

10.12.2019г., 10:03 часа; 

8.  „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна 9002, ул."Иван Богоров" № 12, ет.2, Вх.№ 

ПД-03-288 / 10.12.2019г., 10:08 часа; 

9. „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София, бул. "Витоша" №152, ет.2, ап.6, Вх.№ 

ПД-03-289 / 10.12.2019г., 11:02 часа; 

10. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора, ул."Новозагорско шосе", бл. 1, пк 

441, Вх.№ ПД-03-290 / 10.12.2019г., 13:16 часа; 

11. „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ” СРЛ – ГР. Стара Загора, ул. Железни врата 17, Вх.№ 

ПД-03-291 / 10.12.2019г., 13:49 часа 

 

II.  Председателят на комисията констатира, че на заседанието на комисията не 

присъстват представители на участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, или представители на средства за масова информация. 

III. След получаване на списъка на постъпилите оферти, членовете на комисията 

подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Членовете на комисията установиха, че всички опаковки,  постъпили в деловодството 

на Възложителя 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. 

IV. Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на 

тяхното постъпване: 

1. Отвори се опаковката на „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД.  

Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се 

в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД, 

ЕЕДОП – pdf; hml.  

1.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 2/два/ 

запечатани непрозрачни плика с надпис: 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 2: Автоматична 

пипета; 

  „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 14: Реактиви и контр. 

материали  за Д-димер  за биохимичен анализатор  Mindray BS 300. 

 

   2.  Отвори се опаковката на „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД.  

Трима от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачeн плик за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се 

в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: Марвена Диагностика ЕООД 

„ЕЕДОП”.  

          2.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1/един/                                                                                                                                                                                                                                     

запечатан непрозрачен плик с надпис: 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 26: Реактиви и 

консумативи за кръвногазов анализатор Simens Rapidpointe;  

 

 3. Отвори се опаковката на „АКВАХИМ” АД. 

 Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се 

в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: ЕЕДОП АКВАХИМ АД. 
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           3.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 13/тринадесет/ 

запечатани непрозрачни плика с надпис:                                                                                                                                                                                                                               

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 1 Химикали за всички лаборатории/ 

ном. 1.1 - Боя за оцветяване на кръвни натривки Гимза; 

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 1 Химикали за всички лаборатории / 

ном. 1.2 -  Експресна боя за оцветяване на кръвни натривки; 

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 5 Предметни и покривни стъкла/ ном. 

5.1- Предметни стъкла с двойно матиран край, шлифовани; 

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 5 Предметни и покривни стъкла / ном. 

5.4 - Покривни стъкла; 

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 5 Предметни и покривни стъкла / ном. 

5.5 Покривни стъкла; 

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 8 / ном. 8.6 -  Лепило за монтиране на 

покривни стъкла на основата на толуол, разтворимо в ксилол, опаковка не по-голяма от 

500 мл; 

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 8 / ном. 8.7 -  Спрей замразяващ за 

охлаждане на тъкани и блокчета до -50°С, опаковка не по-голяма от 300 мл; 

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 8 / ном. 8.11 - Архиватор за предметни 

стъкла, метален, вместимост не по-малко от 6000 бр. стъкла; 

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 8 / ном. 8.12 - Архиватор за 

блокчета/касети, метален, вместимост не по-малко от 3 000 бр. блокчета/касети; 

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 12: Моноклонални антитела, 

консумативи и реактиви за имунофенотипизиране на левкоцити с флоуцитометър FC500; 

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 22: Реактиви и консумативи за 

биохимичен анализатор Beckman Culther AU 480;  

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 23: Система за дейонизирана вода 

Osmoseur plus; 

 „Предлагани ценови параметри“ ОП № 24: Консумативи за биохимичен 

анализатор Beckman Culther AU 480; 

 

  4. Отвори се опаковката на „РИДАКОМ” ЕООД. 

Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се 

в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: „ЕЕДОП. 

4.1.Членовете на комисията установиха наличието на документи и 30/тридесет/                                                                                                                                                                                                                                     

запечатани непрозрачни плика с надпис „Ценови” : 

 „П Ц П“ ОП №2; 

 „П Ц П“ ОП №3; 

 „П Ц П“ ОП №4; 

 „П Ц П“ ОП №16; 

 „П Ц П“ ОП №17; 

 „П Ц П“ ОП №19; 

 „П Ц П“ ОП №33;  

 „П Ц П“ ОП №34; 

 „П Ц П“ ОП №35; 

 „П Ц П“ ОП №36; 

 „П Ц П“ ОП №38; 

 „П Ц П“ ОП №39; 

 „П Ц П“ ОП №40; 

 „П Ц П“ ОП №41; 

 „П Ц П“ ОП №42; 

 „П Ц П“ ОП №43; 

 „П Ц П“ ОП №44; 

 „П Ц П“ ОП №45; 

 „П Ц П“ ОП №46; 

 „П Ц П“ ОП №47; 

 „П Ц П“ ОП №48; 

 „П Ц П“ ОП №49; 

 „П Ц П“ ОП №50; 

 „П Ц П“ ОП №51;  

 „П Ц П“ ОП №52; 

 „П Ц П“ ОП №53; 

 „П Ц П“ ОП №54; 

 „П Ц П“ ОП №55; 

 „П Ц П“ ОП №56; 

 „П Ц П“ ОП №57. 
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       5. Отвори се опаковката на „ХРОНО” ООД. 

Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се 

в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: ЕЕДОП. 

 „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 27 Реактиви за 

имунологичен анализатор ЕLECSYS 2010; 

 

 6. Отвори се опаковката на „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. 

Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се 

в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕЕДОП. 

            6.1.Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1/един/                                                                                                                                                                                                                                     

запечатан непрозрачен плик с надпис : 

 „Предлагани ценови параметри”  Обособена позиция №17. 

 

  7. Отвори се опаковката на „ОПТИМ Ко.” ООД. 

Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се 

в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: ОПТИМ Ко.  ЕЕДОП. 

            7.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 

12/дванадесет/   запечатани непрозрачни плика с надпис : 

  „Предлагани ценови параметри” ОП № 1,  

н.е. 1; 

  „Предлагани ценови параметри” ОП № 1,   

н.е. 2; 

  „Предлагани ценови параметри” ОП № 3,  

н.е. 1; 

  „Предлагани ценови параметри” ОП № 3,  

н.е. 3;    

  „Предлагани ценови параметри” ОП № 3,  

н.е. 4; 

   „Предлагани ценови параметри” ОП № 3,  

н.е. 5; 

 

   „Предлагани ценови параметри” ОП № 3,  

н.е. 9; 

   „Предлагани ценови параметри” ОП № 4,  

н.е. 1; 

   „Предлагани ценови параметри” ОП № 4,  

н.е. 2; 

   „Предлагани ценови параметри” ОП № 5,  

н.е. 3; 

  „Предлагани ценови параметри” ОП №34; 

  „Предлагани ценови параметри” ОП №46; 

8. Отвори се опаковката на „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД. 

Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се 

в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД   ЕЕДОП. 

           8.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 20/двадесет/   

запечатани непрозрачни плика с надпис: 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №2: Автоматична 

пипета; Номенклатура № 2.1 Автоматична вариабилна пипета с обем 2 – 20 µl; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №2: Автоматична 

пипета; Номенклатура № 2.2 Автоматична вариабилна пипета с обем 20 µl - 200 µl; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №2: Автоматична 

пипета; Номенклатура № 2.3 Вариабилна пипета с обем 100 – 1000 µl; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №2: Автоматична 

пипета; Номенклатура № 2.4 Автоматична вариабилна пипета 200 - 1000 µl; 
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  „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №2: Автоматична 

пипета; Номенклатура № 2.5 Автоматична пипета 20  µl; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №2: Автоматична 

пипета; Номенклатура № 2.6 Автоматична пипета 50 µl; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №2: Автоматична 

пипета; Номенклатура № 2.7 Автоматична пипета 100  µl; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №2: Автоматична 

пипета; Номенклатура № 2.8 Автоматична пипета 200  µl; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №2: Автоматична 

пипета; Номенклатура № 2.9 Автоматична пипета 500  µl; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №2: Автоматична 

пипета; Номенклатура № 2.10 Автоматична пипета 2000  µl; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №2: Автоматична 

пипета; Номенклатура № 2.11 Автоматична пипета 5000  µl; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №3: Пластмасови и 

други консумативи за всички лаборатории; Номенклатура №3.1 Микроцентрофужни 

епруветки; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №3: Пластмасови и 

други консумативи за всички лаборатории; Номенклатура №3.2 Микроцентрофужни 

епруветки; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №4: Връхчета за 

автоматични пипети; Номенклатура № 4.1 Накрайници за автоматични пипети,200μл, 

жълти; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №4: Връхчета за 

автоматични пипети; Номенклатура № 4.2 Накрайници за автоматични пипети, 1000μл, 

сини; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №4: Връхчета за 

автоматични пипети; Номенклатура № 4.3 Накрайници за автоматични пипети 2 мл; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №4: Връхчета за 

автоматични пипети; Номенклатура № 4.4 Накрайници за  автоматични пипети 3 мл; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №4: Връхчета за 

автоматични пипети; Номенклатура № 4.5 Накрайници за автоматични пипети 5 мл; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №34: Дехидратирани 

хранителни среди; 

 „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №46: Антибиотични 

дискове. 

 

  9. Отвори се опаковката на „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД. 

Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се 

в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: ЕЕДОП ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД. 

            9.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1/един/   

запечатан непрозрачен плик с надпис : УЧАСТНИК: ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД -  ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 

        10. Отвори се опаковката на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД. 

Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се 
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в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД еЕЕДОП –

pdf файл   /подписан/. 

           10.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 3/три/   

запечатани непрозрачни плика с надпис : 

 „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №21 - Реактиви и 

консумативи за автоматичен уринен анализатор DIRUI H-800; 

 „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №28 - Реактиви за 

биохимичен анализатор MINDRAY BS480; 

 „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №29 - Консумативи за 

биохимичен анализатор Mindray BS 480; 

 

        11. Отвори се опаковката на „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ” СРЛ. 

Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се 

в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ  

Приложение № 2  еЕЕДОП.  

           11.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 

12/дванадесет/   запечатани непрозрачни плика с надпис : 

 „Предлагани ценови параметри”  Обособена позиция №11; 

 „Предлагани ценови параметри”  Обособена позиция №16; 

 „Предлагани ценови параметри”  Обособена позиция №17; 

 „Предлагани ценови параметри”  Обособена позиция №19; 

 „Предлагани ценови параметри”  Обособена позиция №40; 

 „Предлагани ценови параметри”  Обособена позиция №43; 

 „Предлагани ценови параметри”  Обособена позиция №51; 

 „Предлагани ценови параметри”  Обособена позиция №52; 

 „Предлагани ценови параметри”  Обособена позиция №53; 

 „Предлагани ценови параметри”  Обособена позиция №54; 

 „Предлагани ценови параметри”  Обособена позиция №55. 

 

      С тези действия приключи публичната част от работата на комисията. 

 

      V. Комисията продължи своята работа на 12.12.2019г. от 11:00 часа, като разгледа 

посочените от участниците в еЕЕДОП данни относно поставените от Възложителя 

изисквания към личното им състояние и критерии за подбор.  

 

       1. Комисията установи, че участникът „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД е представил 

еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителите Бранимира 

Чавдарова Момчилова и Любомир Стефанов Момчилов. 

       След справка в ТР към АВ се установи, че управители на дружеството са Бранимира 

Чавдарова Момчилова и Любомир Стефанов Момчилов. 

 Участникът е представил Опис на документите; Декларация за осигуряване и 

поддържане на документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал.4 от ЗМИ; 

Декларация за липса на свързаност с друг участник; Декларация за съгласие за обработка 

на лични данни;  

След разглеждане на предоставения от участника еЕЕДОП, комисията установи: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 
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социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А:Годност участникът е посочил, че 

притежава Разрешение за търговия на едро с медицински изделия с № IV-Р -Т/МИ/030/ 

03.09.2007г. и е вписан в търговския регистър. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 

следните изпълнени доставки: 

 Доставка на МИ, лабораторни реактиви и консумативи по ЗОП; Сума 

20742.50 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 20-06-2016 - Крайна дата 20-06-2017; 

Получатели: СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД София; 

 Доставка на МИ, лабораторни реактиви и консумативи по ЗОП; Сума 

178286.06 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 13-10-2015 - Крайна дата 13-10-2017; 

Получатели УМБАЛ "Света Анна-София" АД; 

  Доставка на МИ, лабораторни реактиви и консумативи по ЗОП; Сума 

60704.48 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 15-04-2016 - Крайна дата 15-04-2017; 

Получатели "СБАЛОЗ - София област" ЕООД; 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: Фирма 

„ТОП-ДИАГНОСТИКА” ООД осигурява и поддържа документирана система за 

проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за 

блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с 

изискванията за безопасност по смисълана глава седма от ЗМИ. Фирма „ТОП-

ДИАГНОСТИКА” ООД поддържа документирана система по смисъла на чл. 82, ал. 4 от 

ЗМИ, съгласно вътрешни процедури за входящ - изходящ складов контрол и коригиращи 

действия. Фирма ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД притежава Сертификат за Система за 

управление на качеството ISO 9001:2015. Всички продукти, които фирма ТОП-

ДИАГНОСТИКА предлага, притежават европейски сертификатиза качество – CE 

сертификат за съответствие и анализни сертификати. Реактивите са регистрирани в 

Изпълнителна агенция по лекарствата, притежават и разрешения за употреба. 

Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 

В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификат. Участникът е 

приложил линк към сайта на нотифицирация орган / www.sgs.bg /и код за достъп до 

базата им данни. В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът е 

декларирал, че притежава Сертификат за Система за управление на качеството ISO 

9001:2015, но не е декларирал обхвата му, до кога е валиден и органът, който го е издал.  

След извършената проверка от комисията на посочения сайт на сертифициращия 

орган, в раздел „директория на сертифицирани клиенти“ и въвеждане на посочения от 

участника код не бяха открити резултати по тези критерии за търсене. 

Съгласно горните констатации, комисията дава възможност на участника в срок от 

5 /пет/работни дни от получаване на настоящия протокол да представи на Възложителя 

нов еЕЕДОП с коректно попълнена информация в раздел В, За поръчки за доставки: 

Сертификати от институции по контрол на качеството какъв сертификат притежава, 

обхвата му, до кога е валиден и органът, който го е издал. 

http://www.sgs.bg/
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2. Комисията установи, че участникът „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД е 

представил еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Надя 

Евстатиева Драгоева и от прокуриста Силвия Ангелова Кирова. 

След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Надя 

Евстатиева Драгоева. 

Участникът е представил Опис на документите, Декларация, че участникът осигурява 

и поддържа документирана система за преоследяване безопасността на медицинските 

изделия, съгласно чл. 82, ал. 4 от ЗМИ; Декларация за липса на свързаност с друг 

участник, Декларация за обработка на лични данни; нотариално заверено копие на 

Пълномощно, с което Надя Евстатиева Драгоева упълномощава  Силвия Кирова да 

представлява участника в процедури по ЗОП. 

След разглеждане на предоставения от участника еЕЕДОП, комисията установи: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А:Годност участникът е декларирал 

Изпълнителна агенция по лекарствата - Разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия Рег.ном. IV- Р-Т-МИ 720/28.07.2011г.и е вписан в търговския регистър. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 

следните изпълнени доставки: 

 Доставка на реактиви и консумативи 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=904149&newver;  Сума 104 526.37 

BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 13-02-2017 - Крайна дата 18-03-2019; Получатели МБАЛ 

Пазарджик АД ; 

 Доставка на реактиви и консумативи 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=844539&mode=view; Сума 383 784.68 

BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 30-03-2018 - Крайна дата 30-03-2019; Получатели 

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – Пловдив; 

 Доставка на реактиви и консумативи 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=831797&newver=2; Сума 133 447.61 

BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 25-01-2017 - Крайна дата 31-12-2017; Получатели ДКЦ 

Свети Георги ЕООД, Пловдив; 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: 

„Марвена Диагностика” ЕООД осигурява и поддържа документирана система за 

проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране 

и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с 

изискванията за безопасност по смисъла на глава седма, съгласно изискванията на чл. 82, 

ал. 4 от ЗМИ. 

В поле „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ участникът е декларирал, че притежава ISO 13485:2016 – номер на 

сертификат 10065270, ISO 9001:2015 - номер на сертификат 10065266 Сертификатите 

са издадени от Лоидс Регистър ЕМЕА клон за и от името на Lloyd’s Register Quality 

Assurance Limited. Валидността им е от 07.04.2018 г. до 06.04.2021 г. Сертификатите са 

издадени на Марвена Диагностика ЕООД Обхват- Внос, дистрибуция и търговия с 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=904149&newver
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=844539&mode=view
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=831797&newver=2
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електрически и електронни медицински изделия, реагенти за ин витро диагностика, 

консумативи, резервни части, продукти предназначени за болни от диабет, инвитро 

диагностични медицински изделия. Гаранционен и следгаранционен сервиз. 

Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, 

които отговарят на изискванията на Възложителя.  

Комисията счита, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор на възложителя, и допуска до последващо участие в процедурата 

участника „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД. 

 

3. Комисията установи, че участникът „АКВАХИМ” АД е представил еЕЕДОП на 

електронен носител, подписан с ел. подпис от представителя Камелия Трендафилова 

Цанкова, от членовете на Съвета на директорите Веска Ганчева Жечева и Розалия 

Михайлова Анастасова и от прокуристите Елица Рускова и Любомир Праматаров. 

След справка в ТР към АВ се установи, че представител на дружеството е Камелия 

Трендафилова Цанкова, а членове на Съвета на директорите са Веска Ганчева Жечева и 

Розалия Михайлова Анастасова. 

Участникът е представил Опис на документите, Декларация за съгласие за обработка 

на лични данни. 

Участникът е посочил липса на специфични национални основания за отстраняване. 

След разглеждане на предоставения от участника еЕЕДОП, комисията установи: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А: Годност участникът е декларирал 

Разрешително за търговия на едро с медицински изделия IV-P-T/ МИ-268/21.01.2008, 

издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата. Безсрочно. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 

следните изпълнени доставки: 

 Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, 

термографична хартия и други медицински изделия; Сума 537572.66 BGN (Bulgarian); 

Начална дата 19-02-2018 - Крайна дата 18-02-2019; Получател: УМБАЛ КАНЕВ АД 

 ОписаниеДоставка на лабораторни консумативи, химикали и реактиви; Сума 

819995.58 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 17-07-2017 - Крайна дата 17-07-2018 

Получател: Военно медицинска академия, гр. София. 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: 

Икономическият оператор осигурява и поддържа документирана система, съгласно 

изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ. 

Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 

В поле „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ участникът е декларирал, че притежава ISO Сертификат ISO 9001:2015 на 

АКВАХИМ АД, сертификат номер 72320, издаден на 28.04.2017г., преиздаден на 

01.08.2018 г., валиден до 27.04.2020, с обхват: Търговия и дистрибуция на лекарства, 

химикали, реактиви, медицински изделия и оборудване. Сервизна, логистична и 
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консултантска дейност и обучение. Научно изследователска дейност. Преводаческа 

дейност. Сертификатът е издаден от NQA Certification Limited. 

Комисията счита, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор на възложителя, и допуска до последващо участие в процедурата 

участника „АКВАХИМ” АД. 

 

4. Комисията установи, че участникът „РИДАКОМ” ЕООД е представил диск с надпис 
ЕЕДОП. 

Участникът е представил Опис на документите в офертата, Декларация за съгласие с 

клаузите на договора, Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 

39, ал. 1, т. 1 буква „д“ от ППЗОП, Декларация за съгласие за обработка на лични данни; 

Декларация за срока на валидност на офертата; Декларация за липса на свързаност с друг 

участник 

Комисията направи три неуспешни опита на три отделни компютъра да отвори 

диска и да прочете записания на него ЕЕДОП-а. Комисията се обърна към системния 

администратор на лечебното заведение, който констатира, че дискът е силно надраскан, 

което е причината да не може да бъде разпознат и разчетен от компютрите. 

Съгласно горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

дава възможност на участника в срок от 5 /пет/работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи на Възложителя нов диск със записан на него еЕЕДОП. 

 

5. Комисията установи, че участникът „ХРОНО“ ООД е представил еЕЕДОП на 

електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Пламен Костов. 

След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Пламен 

Костов. 

Участникът е представил Опис на документите в офертата, две Декларации за 

съгласие за обработка на лични данни, Нотариално заверено пълномощно, с което 

управителя  Пламен Пламенов Костов упълномощава Адриана Петрова Димитрова да 

представлява участника в настоящата процедур по ЗОП. 

Участникът е посочил липса на специфични национални основания за отстраняване.  

      След разглеждане на предоставения от участника еЕЕДОП, комисията установи: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А: Годност участникът е декларирал Номер и 

дата на разрешението/ удостоверението за търговия на едро с МИ- ІV-Р-Т / МИ 200 от 

дата 17.12.2007 г. Разрешителното за търговия на едро с медицински изделия е безсрочно 

и е вписан в търговския регистър. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал седем 

изпълнени доставки сред които: 

 Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за биохимичен анализатор 

Cobas Integra 400+ АОП - № на поръчката: 00708-2016-0004; Сума: 38670.18 BGN 

(Bulgarian Lev); Начална дата 08-12-2016 - Крайна дата 08-12-2017; Получател: НМТБ Цар 

Борис III София гр. София ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА 
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ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ РОП:   http://www.aop.bg/case2.php? 

mode=show_doc&doc_id=823158&newver=2        

 Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за биохимичен анализатор 

с311 АОП - № на поръчката: 01241-2016-0004; Сума 47448.00 BGN (Bulgarian Lev); 

Начална дата 01-11-2016 - Крайна дата 01-11-2017; Получател: МБАЛ Света Анна-Варна 

АД гр. Варна ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ОТ РОП: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=756210&mode=view 

 Доставка по заявка на лабораторни реактиви, калибратори, контролни 

материали и консумативи, за нуждите на “СБАЛОЗ” ЕООД София- град АОП - № на 

поръчката: 00801-2016-0003; Сума 152276.05 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 24-02-

2017 - Крайна дата 24-02-2018; Получател: СБАЛОЗ ЕООД София- град гр. София 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ РОП:  

http://www.aop.bg/case2.php? mode=show_doc&doc_id=838993&newver=2 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: 

Хроно ООД осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 

82, ал. 3 от ЗМИ. Въведената ERP (Enterprise Resource Planning) система Microsoft 

Dynamics NAV дава възможност за постоянен анализ и автоматизация на процесите 

като гарантира адекватно управление на складовите наличности, включително 

количества и асортимент, срок на годност, съхранение и транспортиране. Въведените 

процеси за обработка на поръчки елиминират възможността за допускане на грешки и 

съкращават времето за доставка. 

 Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните 

мостри, описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 

В поле „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ участникът е декларирал, че притежава Сертификат ISO 9001-2015, с 

обхват на регистрация: Дистрибуция на диагностично и медицинско оборудване, 

консумативи, контролни материали и реактиви. Сервизна дейност. Регистрационен 

номер: С39709 Валидендо: 29.05.2020 г. Сертификат ISO 14001:2015, с обхват на 

регистрация: Дистрибуция на диагностично и медицинско оборудване, консумативи, 

контролни материали и реактиви. Сервизна дейност. Регистрационенномер: С44167 

Валиден до: 19.04.2022 г. Сертификат OHSAS 18001:2007,с обхват на регистрация: 

Дистрибуция на диагностично и медицинско оборудване, консумативи, контролни 

материали и реактиви. Сервизна дейност. Регистрационен номер: С44168 Валиден до: 

31.03.2021 г. Издаден(о) от Интернешънал Сертификейшънс Лимитед. 

Комисията счита, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор на възложителя, и допуска до последващо участие в процедурата 

участника „ХРОНО“ ООД. 

 

6.  Комисията установи, че участникът „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е представил 

еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителите Теодора Иванова 

Павлова и Димитър Борисов Илиев. 

След справка в ТР към АВ се установи, че управители на дружеството са Теодора 

Иванова Павлова и Димитър Борисов Илиев. 

Участникът е представил Опис на документите в офертата, от който е видно, че 

участникът е приложил Декларация за липсата на свързаност с друг участник към 

техническото си предложение, Декларация за обработка на лични данни. 

След разглеждане на предоставения от участника еЕЕДОП, комисията установи: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=756210&mode=view
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В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А: Годност участникът е декларирал ИАЛ – IV-

P-T/МИ 116/15.11.2007г. категория 4 - Електро-механични медицински изделия категория 

6 - Ин-витро диагностични изделия INTERTEK 9001:2015 QMS171204-01, издаден на 

28.11.2018г., валиден до 15.01.2021г. Продажба и поддръжка на медицинска лабораторна 

апаратура Търговия с лабораторни реактиви и консумативии е вписан в търговския 

регистър. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 

следните изпълнени доставки: 

 Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория; Сума 

27595.40 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 15-03-18-Крайна дата 15-03-19; Получател: 

ДКЦ 4 Пловдив ЕООД; 

 Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория; Сума 52290 

BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 14-06-18 - Крайна дата 14-06-19; Получател: МБАЛ 

Шумен АД; 

 В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: Лабекс 

Инженеринг ООД осигурява и поддържа документирана система за проследяване 

безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне 

от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за 

безопасност, съгласно чл.82, ал.4 от ЗМИ. 

Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните 

мостри, описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 

В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството участникът е декларирал, че притежава INTERTEK 9001:2015 QMS171204-01, 

издаден на 28.11.2018г., валиден до 15.01.2021г. Продажба и поддръжка на медицинска 

лабораторна апаратура Търговия с лабораторни реактиви и консумативи. 

 Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, 

които отговарят на изискванията на Възложителя.  

            Комисията счита, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор на възложителя, и допуска до последващо участие в процедурата 

участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 

  

7. Комисията установи, че участникът „ОПТИМ Ко“ ООД е представил два еЕЕДОПа 

на електронен носител, подписани всеки поотделно с ел. подпис от управителите Анна 

Асенова Доцева – Николова и Красимир Кирилов Николов. 

        След справка в ТР към АВ се установи, че управители на дружеството са Анна 

Асенова Доцева – Николова и Красимир Кирилов Николов. 

Участникът е представил Опис на документите в офертата, Декларация съгласие за 

обработка на лични данни, Декларация за липса на свързаност с друг участник. 

      След разглеждане на предоставените от участника еЕЕДОП, комисията установи: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 
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социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А: Годност участникът е декларирал 

Разрешение за търговия с медицински изделия № IV-P-T/МИ-162/06.12.2007 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 

следните изпълнени доставки: 

 Диагностични и лабораторни консумативи; Сума 11 779.00 BGN (Bulgarian Lev); 

Начална дата 16-08-2016 - Крайна дата 16-08-2017; Получатели НЦЗПБ. 

 Консумативи за микробиологични изследвания;  Сума13228.80 BGN (Bulgaria); 

Начална дата 21-01-2016 - Крайна дата 21-01-2018; Получател: СБАЛАГ – „Майчин дом 

 Консумативи за микробиологични изследвания: пластмасови, стерилни изделия за 

еднократна употреба; Сума 7777.3 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата  03-06-2016 - Крайна 

дата 03-06-2017; Получатели УМБАЛССЗ “Св. Екатерина. 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: Поддържа 

се документирана система, съгласно изискванията на чл.82, ал. 4 от ЗМИ 

Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 

 В поле „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ участникът е декларирал, че притежава ISO 9001:2015 03465/24.11.2017 

Обхват: внос, търговия и дистрибуция на лабораторно оборудване, консумативи, 

медицински изделия и апаратура. Сервиз на оборудване и апаратура. 

Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, 

които отговарят на изискванията на Възложителя.  

Комисията счита, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор на възложителя, и допуска до последващо участие в процедурата 

участника „ОПТИМ Ко“ ООД. 

 

8. Комисията установи, че участникът „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД е представил еЕЕДОП 

на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Пламен Калайджиев. 
След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Пламен 

Калайджиев.  

Участникът е представил Декларация за съгласие за обработка за лични данни и 

Декларация за липса на свързанст с друг участник. 

След разглеждане на предоставения от участника еЕЕДОП, комисията установи: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А: Годност участникът е декларирал 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, рег.№ IV-P-T/ МИ-247/09.01.2008. и 

е вписан в търговския регистър. 
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В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 

следните изпълнени доставки: 

 Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи; Сума 112388 

BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 18-09-2015 - Крайна дата 18-09-2016; Получател: 

УМБАЛ "Свети Георги", гр. Пловдив. 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: 

Сертификат по ISO9001:2015 на Гамидор България ООД, Сертификат № QMS110506-03. 

Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 

В поле „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ участникът е декларирал, че притежава Сертификат ISO 9001: 2015, с 

обхват: Внос, продажба, инсталиране и сервиз на медицинско оборудване, обзавеждане и 

апатарура, инструменти и консумативи, апарати със специфични функции и 

приложения, Издаден на 25.03.2019 г. от QS Zurich AG. 

Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, 

които отговарят на изискванията на Възложителя.  

        Комисията счита, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор на възложителя, и допуска до последващо участие в процедурата 

участника  „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД. 

 

9. Комисията установи, че участникът „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ ООД е представил 

еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Якоб Офер. 
След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Якоб Офер. 

Участникът е представил  Декларация, че участникът не е обединение; Декларация, 

че участникът няма да използва капацитета на трети лица; Декларация, че участникът 

няма да използва подизпълнител; Декларация за съгласие на обработка на личните данни; 

Участинкът е посочил, че не са налице специфични национални основания за 

отстраняване. 

След разглеждане на предоставения от участника еЕЕДОП, комисията установи: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А: Годност участникът е декларирал 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег.№ BG/WDA/ MD-0113 от 

06.03.2019 г. и е вписан в търговския регистър. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 

следните изпълнени доставки: 

 Доставка на медицински консумативи на МУ-МФ - Деканат гр. София; Сума 

2286.00 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 14-06-2019 - Крайна дата 26-08-2019; 

Получател: Медицински университет София, Медицински факултет, ул. "Г.Софийски" 1, 

Мирослава Новкова; 

 Доставка на реактиви за трансфузионна хематология за СБАЛОТ Витоша   

ЕООД; Сума 119.10 BGN (Bulgarian Lev; Начална дата 18-03-2019 - Крайна дата 18-03-
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2019; Получател: СБАЛОТ Витоша ЕООД, гр.София, бул. Симеоновско шосе 108 Б, Д-р 

Орлин Филипов; 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: В ЕЛПАК 

ЛИЗИНГ ЕООД е въвела и поддържа документирана система, съгласно изискванията на 

чл. 82, ал. 4 от ЗМИ (ERP система). 

Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 

В поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството“ участникът е отбелязъл с „да“, че притежава серификат от изнститут по 

контрол на качество. 

В поле „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ участникът е с „да“, че притежава серификат. 

        Комисията счита, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор на възложителя, и допуска до последващо участие в процедурата 

участника  „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ ООД. 

 

10. Комисията установи, че участникът  „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД е представил 

еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Дамян Евелинов 

Обретенов и от Мария Георгиева Декова – притежател на мажоритарен брой дялове от 

"Перфект Медика" ООД. 
След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Дамян 

Евелинов Обретенов, а съдружници са Гергана Бенчева Декова и Мария Георгиева Декова. 

Участникът е представил Опис на документите в оферата, Декларация за липса на 

свързаност с друг участник, Декларация за съгласие за обработка на личните данни; 

След разглеждане на предоставения от участника еЕЕДОП, комисията установи: 

В част Б: Информация за представителите на икономическия оператор #2 

участникът е декларирал, че Мария Георгиева Декова е притежател на мажоритарен брой 

дялове от "Перфект Медика" ООД. Като мажоритарен собственик (96%), Мария Декова е 

със статут, който попада в обхвата на лицата, имащи правомощия по смисъла на чл. 54, 

ал.2 и чл.55, ал.3 ЗОП по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП. 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А: Годност участникът е декларирал 

регистри/регистри на търговци и производители/списък на търг. на едро/ разрешение № 

IV-P-T/МИ-122/ 16.11.2007г с обхват Търговия на едро с медицински изделия от категории: 

Електро-механични медицински изделия, -17- Ин-витро диагностични медицински 

изделия, Изделия за офталмология и оптика, Инструменти за многократна употреба, 

Изделия за еднократна употреба, Изделия с биологичен произход. Разрешението за 

търговия с медицински изделия е безсрочно. и е вписан в търговския регистър. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 

следните изпълнени доставки: 
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 Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и 

отделение по клинична патология към Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД 

Сума 45822.88 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 17-05-2016 Крайна дата 17-05-2017 

Получатели КОЦ Пловдив ЕООД – гр. Пловдив; 

 Доставка на реактиви и медицински консумативи за нуждите на КОЦ Враца 

ЕООД Сума 127276.25 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 01-08-2018 Крайна дата 01-08-

2019 Получатели КОЦ Враца ЕООД – гр. Враца 

 Доставка на реактиви и медицински консумативи за нуждите на МТБ -

Пловдив Сума 100593.17 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 05-06-2017 Крайна дата 05-06-

2018 Получатели Многопрофилна транспортна болница - Пловдив 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: 

Подходящa софтуерna sistema (лицензиранa), която гарантира спазването на 

нормативните изисквания на европейското законодателство, приложимо за България и 

българските закони, приложими за дейността на дружеството.  

Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 

В поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството“ участникът е отбелязъл с „да“, че притежава серификат от изнститут по 

контрол на качество. 

В поле „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ участникът е с „да“, че притежава серификат. 

Съгласно изискванията на Възложителя - стр. 15 на утвърдената документация, 

участникът е следвало да посочи в еЕЕДОП какъв сертификат притежава, обхвата му, до 

кога е валиден и органът, който го е издал. 

Съгласно горните констатации комисията дава възможност на участника в срок от 5 

/пет/работни дни от получаване на настоящия протокол, да представи на Възложителя 

нов еЕЕДОП с коректно попълнена информация в раздел В, За поръчки за доставки: 

Сертификати от институции по контрол на качеството какъв сертификат притежава, 

обхвата му, до кога е валиден и органът, който го е издал. 

 

11. Комисията установи, че участникът „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ е 

представил еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Предою 

Мариан. 
Участникът е представил Опис на документите в оферата, Актуално състояние в 

оригинал и превод на български език; Разрешително за търговия на едро с медицински 

изделия, издадено от Министерството на здравеопазването национална агенция по 

лекарства и медицинска техника, Букурещ, ведно с приложени към него в превод на 

български и в оригинал; Сертификат за въведена система за управление на качеството по 

стандарт ISO 9001:2015, в оригинал и превод на български език; Сертификат за въведена 

система по стандарт ISO 13485:2016 в оригинал и превод на български език, копие на 

Удостоверение за регистрация  от Министерство на правосъдието, Румъния; Декларация за 

съгласие за обработка на личните данни; Дванадесет ксерокопия на фактури за изпълнени 

доставки; Удостверение за извършени доставки от МБАЛ „Д-р Иван Селемински“АД; 

Удостверение за извършени доставки от МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД; Удостверение за 

извършени доставки от „МБАЛ – Добрич“ АД. 

Участникът е декларирал липсата на специфични национални основания за 

отстраняване. 
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След разглеждане на предоставения от участника еЕЕДОП, комисията установи: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А: Годност участникът е декларирал 

Разрешително за търговия на едро с медицински изделия № 5158 от 22.02.2018; Обхват: 

Внос, разпространение и съхранение на медицински изделия. Ремонт, поддръжка и 

пускане в работен режим на медицинска техника. За медицински изделия за ин витро 

диагностициране (биохимичен анализатор, имунология - Елайза (Elisa), Уестърн Блот 

(Western Blot), молекулярна биология, PCR, хистопатология - патологична анатомия, 

микробиология). Срок на валидност: безсрочен  и притежава Удостоверение за регистрация 

Серия В № 2496466 от 15.12.2011; Пореден номер в ТР: J23/3267/14.12.2011. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 13 

изпълнени доставки, сред които: 

 Доставка на бързи тестове - фактура № 1639 от 02.08.2018 1) Hbs Ag - 250 бр. 

2) HCV Ab - 250 бр. 3) HIV Ab - 250 бр.Сума1148.35 RON (Romanian New Leu)Начална 

дата02-08-2018Крайна дата02-08-2018ПолучателиБолница за спешна помощ Бистрица 

Адрес: бул. Ген. Григоре Балан, № 43 420094, Бистрица, Румъния Тел. Център: 0263 214 

390/1Доставка на реактиви за трансфузионна хематология за СБАЛОТ Витоша   ЕООД 

Сума 119.10 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 18-03-2019 Крайна дата 18-03-2019 

Получатели СБАЛОТ Витоша ЕООД, гр.София, бул. Симеоновско шосе 108 Б, Д-р Орлин 

Филипов; 

 Доставка на бързи тестове - фактура № 184 от 16.10.2018 1) HBs Ag - 4 оп. 2) 

HCV - 4 оп. 3) HIV 1/2 - 4 оп.; Сума 568.94 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 16-10-2018 - 

Крайна дата16-10-2018; Получател: МБАЛ Добрич АД; 

 Доставка на бързи тестове - фактура № 202 от 13.12.2018 1) FOB rapid test 

cassette - 1 оп. 2) H. Pylori Ab rapid test cassette - 3 оп.; Сума 259.25 BGN (Bulgarian Lev); 

Начална дата 13-12-2018 - Крайна дата 13-12-2018; Получател: МБАЛ „Св. Анна-Варна“ 

АД; 

 Доставка на бързи тестове - фактура № 209 от 20.12.2018 1) Rapid viditest 

Influenza A+B - 3 оп. 2) Rotavirus rapid test cassette - 1 оп.; Сума 398.05 BGN (Bulgarian Lev); 

Начална дата 20-12-2018 - Крайна дата20-12-2018; Получател: МБАЛ Д-р „Иван 

Селимински“ - Сливен АД; 

 Доставка на Елайза тестове - фактура № 243 от 06.03.2019 1) HBcAb - 1 оп. 2) 

HAV IgM - 1 оп. 3) HBs Ag One Ultra - 1 оп. 4) HCV Ab - 1 оп.; Сума 560.80 BGN (Bulgarian 

Lev); Начална дата 06-03-2019 - Крайна дата 06-03-2019; Получател: МБАЛ "Д-р Тота 

Венкова" АД, Габрово; 

 Доставка на Елайза тестове - фактура № 188 от 31.10.2018 1) Elisa-VIDITEST 

Anti- Borrelia IgM - 1 оп. 2) Elisa-VIDITEST Anti-Borrelia IgG - 1 оп.; Сума 570.00 BGN 

(Bulgarian Lev); Начална дата 31-10-2018 - Крайна дата31-10-2018; Получател: МБАЛ 

Добрич АД; 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: НОВА 

ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ постоянно ще осигурява и поддържа документирана система за 

проследяване на доставките. 



„Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 
имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД , гр.Стара Загора”, 
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Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 

В поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството“ участникът е отбелязъл с „да“, че притежава серификат от изнститут по 

контрол на качество. 

В поле „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ участникът е декларирал, че притежава Сертификат EN ISO 9001:2015 № 

19519 С от 20.08.2019 Обхват на сертифициране: Внос и търговия с лабораторно 

оборудване и диагностични китове за използване ин витро за хуманната и 

ветеринарната медицинаи контрол на храните. Осигуряване на техническа и научна 

поддръжказа предлаганите продукти Дата на изтичане на сертификата: 21.11.2022г. 

Сертификат EN ISO 13485:2016 № 19519 СMD от 20.08.2019 Обхват на сертифициране: 

Внос и търговия с лабораторно оборудване и диагностични китове за използване ин витро 

за хуманната и ветеринарната медицинаи контрол на храните. Осигуряване на 

техническа и научна поддръжка за предлаганите продукти Дата на изтичане на 

сертификата: 19.08.2022 г. Издаден(о) от Сертифициращ орган CERTIND. 

 Комисията счита, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор на възложителя, и допуска до последващо участие в процедурата 

участника  „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ. 

  

Комисията приключи работа на  27.01.2020 г. 

 

Комисията ще продължи своята работа след като изтече срока от 5 /пет/работни дни 

за предоставяне на допълнителни документи за корегиране на установените липси, 

непълноти или несъответствия на информацията и/или несъответствия към личното 

състояние и критериите за подбор на участниците „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД, 

„РИДАКОМ” ЕООД и „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД. 

 

Комисия: 

 

Председател: 

1. Проф. Красимира Халачева ............./П/...................... 
 
Членове: 

2. Проф. Грозданка Лазарова .............../П/...................... 

3. д-р Кони Иванова  ...................../П/............................. 

4. д-р Красимира Нанчева ............../П/........................... 

      5. Катерина Бисерова Чалъкова ........../П/....................... 

 


