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П Р О Т О К О Л   № 4/ 24.02.2020г. 
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  

за констатации на комисията  
 

 

Днес, 24.02.2020 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. на 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 поредно заседание. 

 

В закрито заседание, комисията продължи своята работа по разглеждане на 

техническите предложения на участниците по реда на постъпване на офертите им: 

 

1. Комисията разгледа техническите предложения на участника „ТОП ДИАГНОСТИКА” 

ООД. 

1.1. Участникът е представил предложение за изпълнeние  на поръчката за обособена 

позиция № 2 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; 

оторизационно писмо; декларация за съответствие; каталог;  

Участникът е представил декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; декларация за срока на валидност на офертата; 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; инструкция за 

употреба; 

1.2. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката за обособена 

позиция № 14 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; 

оторизационно писмо; декларация за съответствие; декларация от производителя за 

нанесена СЕ маркировка  и наличие на стандарт ISO 13485:2003; инструкции за употреба;  

каталог;  

Участникът е представил декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; декларация за срока на валидност на офертата; 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. 
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      2. Комисията разгледа техническите предложения на участника „МАРВЕНА 

ДИАГНОСТИКА” ЕООД. 

2.1.  Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката за обособена 

позиция № 26 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; декларация 

за съответствие; декларация за съответствие; инструкция за употреба; каталог, пълномощно; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация за срока на 

валидност на офертата; 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 конфиденциалност; 

3. Комисията разгледа техническите предложения на участника „АКВАХИМ” АД. 

       3.1. Участникът е подал техническо предложение за обособена позиция № 1 – ном. 1.1. и 

1.2. 

Представил е заверено с гриф „Вярно с оригинала“ копие на нотариално заверено 

пълномощно от представляващ участника, с което упълномощава Елица Рускова да 

представлява участника в процедурата; предложение за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция № 1 – за ном. 1.1 и 1.2 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец 

на възложителя; декларация за нанесена СЕ маркировка на оферираните мед. изделия; 

декларация за съответствие; каталог; инструкция за употреба; каталог; инструкция за 

употреба; писмо за упълномощаване; декларация за срока на валидност на офертата; 

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; 

3.2. Участникът подал техническо предложение за обособена позиция № 5 – ном. 5.1., 5.4 

и 5.5. Участникът е представил заверено с гриф „Вярно с оригинала“ на нотариално заверено 

пълномощно от представляващ участника, с което упълномощава Елица Рускова да 

представлява участника в процедурата; предложение за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция № 5 - ном. 5.1., 5.4 и 5.5 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец 

на възложителя; декларация за нанесена СЕ маркировка на оферираните мед. изделия; 

декларация за съответствие; каталози; инструкции за употреба; писмо за упълномощаване; 

декларация за срока на валидност на офертата; 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; 

3.3. Участникът подал техническо предложение за обособена позиция № 8 – ном. 8.6., 8.7, 

8.11 и 8.12. Участникът е представил заверено с гриф „Вярно с оригинала“ на нотариално 

заверено пълномощно от представляващ участника, с което упълномощава Елица Рускова да 

представлява участника в процедурата; предложение за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция № 8 - ном. 8.6., 8.7, 8.11 и 8.12 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по 

образец на възложителя; декларация за нанесена СЕ маркировка на оферираните мед. 

изделия; декларация за съответствие; декларация за съответствие; техническа информация за 

ном. 8.6; каталог и инструкция за употреба за ном. 8.7; каталог и инструкция за употреба за 

ном. 8.11; каталози; инструкции за употреба; писмо за упълномощаване; оторизационно 

писмо; декларация за срока на валидност на офертата; 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; 

3.4. Участникът подал техническо предложение за обособена позиция № 12. Участникът е 

представил заверено с гриф „Вярно с оригинала“ на нотариално заверено пълномощно от 

представляващ участника, с което упълномощава Елица Рускова да представлява участника в 

процедурата; предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 12 - 

Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; декларация за нанесена СЕ 

маркировка на оферираните мед. изделия; 108 декларации за съответствие с посочени 
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упълномощени представители по чл. 10, ал. 2 от ЗМИ; каталози за всички номенклатури от 

12.1 до 12.110 вкл.; инструкции за употреба; писмо от производителя с посочване, че 

участникът е изключителен дистрибутор на територията на РБългария за доставяне и 

сервизно обслужване на продуктови линии на Бекман култър – посочени;  декларация за срока 

на валидност на офертата; 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; 

3.5. Участникът подал техническо предложение за обособена позиция № 22. Участникът е 

представил заверено с гриф „Вярно с оригинала“ на нотариално заверено пълномощно от 

представляващ участника, с което упълномощава Елица Рускова да представлява участника в 

процедурата; предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 22 - 

Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; декларация за нанесена СЕ 

маркировка на оферираните мед. изделия; 88 декларации за съответствие с посочени 

упълномощени представители по чл. 10, ал. 2 от ЗМИ; каталог; инструкции за употреба; писмо 

от производителя с посочване, че участникът е изключителен дистрибутор на територията на 

РБългария за доставяне и сервизно обслужване на продуктови линии на Бекман култър – 

посочени;  оторизационно писмо; декларация за срока на валидност на офертата; 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; 

3.6.Участникът подал техническо предложение за обособена позиция № 23. Участникът е 

представил заверено с гриф „Вярно с оригинала“ на нотариално заверено пълномощно от 

представляващ участника, с което упълномощава Елица Рускова да представлява участника в 

процедурата; предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 23 - 

Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; декларация за нанесена СЕ 

маркировка на оферираните мед. изделия; декларация за съответствие; каталог; инструкции 

за употреба; оторизационно писмо; декларация за срока на валидност на офертата; 

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; 

3.7.Участникът подал техническо предложение за обособена позиция № 24. Участникът е 

представил заверено с гриф „Вярно с оригинала“ на нотариално заверено пълномощно от 

представляващ участника, с което упълномощава Елица Рускова да представлява участника в 

процедурата; предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 24 - 

Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; декларация за нанесена СЕ 

маркировка на оферираните мед. изделия; декларация, че за ном. от 24.5 до 24.14 вкл. са 

резервни части и консумативи и за тях  не са приложими декларации за съответствие и 

инструкции за употреба; 4 декларации за съответствие; каталог; писмо от производителя с 

посочване, че участникът е изключителен дистрибутор на територията на РБългария за 

доставяне и сервизно обслужване на продуктови линии на Бекман култър – посочени; 

декларация за срока на валидност на офертата; 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. 

4. Комисията разгледа техническите предложения на участника „РИДАКОМ” ЕООД. 

 4.1.Участникът е подал технически предложения за обособени позиции № 

2,3,4,16,17,19,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52 ,53, 54, 55, 56 и 57. 

4.1.1. За обособена позиция № 2 „Автоматична пипета“, участникът е подал техническо 

предложение за пълна обособена позиция    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 
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Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; каталог за предлаганите 

изделия в обособената позиция; оторизационно писмо. 

4.1.2. За обособена позиция № 3 „Пластмасови и други консумативи за всички лаборатории“, 

участникът е подал техническо предложение за пълна обособена позиция.    

Участинкът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; каталози за предлаганите 

изделия в обособената позиция; оторизационни писма. 

4.1.3. За обособена позиция № 4 „Връхчета за автоматични пипети“ участникът е подал 

техническо предложение за пълна обособена позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; каталози за предлаганите 

изделия в обособената позиция; оторизационни писма. 

4.1.4. За обособена позиция № 16 „Уринни тест ленти“, участникът е подал техническо 

предложение за обособената позиция.   

 Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; каталог за предлаганите 

изделия в обособената позиция; оторизационно писмо. 

4.1.5. За обособена позиция № 17 „Експресни тестове“, участникът е подал техническо 

предложение за обособената позиция.  

  Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; каталози за предлаганите 

изделия в обособената позиция; оторизационно писмо. 

 4.1.6. За обособена позиция № 19 „Уринни тестове за наркотици“, участникът е подал 

техническо предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 
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за съгласие с клаузите на договора; декларация за съответствие; каталози за предлаганите 

изделия в обособената позиция; оторизационно писмо. 

4.1.7. За обособена позиция № 33 „Консумативи за PCR“, участникът е подал техническо 

предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; каталог за предлаганите 

изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

4.1.8. За обособена позиция № 34 „Дехидратирани хранителни среди“, участникът е подал 

техническо предложение за обособената позиция.   

 Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; каталог за предлаганите 

изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

4.1.9. За обособена позиция № 35 „Готови за употреба  хранителни среди“, участникът е подал 

техническо предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; каталози за предлаганите 

изделия в обособената позиция; оторизационни  писма. 

4.1.10. За обособена позиция № 36 „Други дехидратирани  хранителни среди“, участникът е 

подал техническо предложение за пълна обособена позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; каталози за предлаганите 

изделия в обособената позиция; оторизационни  писма. 

4.1.11. За обособена позиция № 38 „Полуавтоматизирани панели за биохимична 

идентификация“, участникът е подал техническо предложение за обособената позиция.  

  Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; инструкции за употреба; 

каталози за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

 4.1.12. За обособена позиция № 39 „Реактиви биохимични панели за идентификация на 

гъби“, участникът е подал техническо предложение за обособената позиция.    
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Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; инструкция за употреба; 

каталог за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

4.1.13. За обособена позиция № 40 „Други диагностикуми“, участникът е подал техническо 

предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; инструкция за употреба; 

каталог за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

4.1.14. За обособена позиция № 41 „Диагностика на менингити“, участникът е подал 

техническо предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; инструкция за употреба; 

каталог за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

4.1.15. За обособена позиция № 42 „Биохимични панели  за бърза идентификация на 

Коринебактерии“, участникът е подал техническо предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; инструкция за употреба; 

каталог за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

4.1.16. За обособена позиция № 43 „ Други диагностикуми“, участникът е подал техническо 

предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; инструкция за употреба; 

каталог за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

4.1.17. За обособена позиция № 44 „Диагностика на менингити“, участникът е подал 

техническо предложение за обособената позиция.  

  Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; декларация за 

спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
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закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП; декларация 

за съгласие с клаузите на договора; декларация за съответствие; инструкция за употреба; 

каталог за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

4.1.18. За обособена позиция № 45 „Други натоварени дискове“, участникът е подал 

техническо предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; инструкции за употреба 

каталози за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационни  писма. 

4.1.19. За обособена позиция № 46 „Антибиотични дискове“, участникът е подал техническо 

предложение за обособената позиция.  

  Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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; 

декларациия за съгласие с клаузите на договора; декларация за съответствие; инструкция за 

употреба каталози за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

4.1.20. За обособена позиция № 47 „Газ генериращи системи“, участникът е подал 

техническо предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; инструкция за употреба; 

каталози за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

4.1.21. За обособена позиция № 48 „Реактиви“, участникът е подал техническо предложение 

за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; инструкция за употреба; 

каталог за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационни  писма. 

4.1.22. За обособена позиция № 49 „Аглутиниращи серуми и биопродукти“, участникът е 

подал техническо предложение за обособената позиция.   

 Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; инструкции за употреба; 

каталози за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационни  писма. 
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4.1.23. За обособена позиция № 50 ”MIC“, участникът е подал техническо предложение за 

обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; инструкции за употреба; 

каталози за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационни  писма. 

4.1.24. За обособена позиция № 51 „Китове за диагностика на полово-предавани инфекции“, 

участникът е подал техническо предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; инструкции за употреба; 

каталози за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационни  писма. 

4.1.25. За обособена позиция № 52 „Китове за диагностика на кърлежови инфекции“, 

участникът е подал техническо предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; инструкции за употреба; 

каталози за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационни  писма. 

4.1.26. За обособена позиция № 53 „Китове за диагностика на  вирусни хепатити“, участникът 

е подал техническо предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; инструкции за употреба; 

каталози за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационни  писма. 

4.1.27. За обособена позиция № 54 „Китове за диагностика на  вродени инфекции“, 

участникът е подал техническо предложение за пълна обособена позиция.   

 Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; инструкции за употреба; 

каталози за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

4.1.28. За обособена позиция № 55 „Други китове за диагностика на бактериални и вирусни 

инфекции“, участникът е подал техническо предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 
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Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларации за съответствие; инструкции за употреба; 

каталози за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационни  писма. 

4.1.29. За обособена позиция № 56 „Китове за диагностика на  дихателни  инфекции“, 

участникът е подал техническо предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; инструкция за употреба; 

каталог за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

4.1.30. За обособена позиция № 57 „Конвенционални хемокултури“, участникът е подал 

техническо предложение за обособената позиция.    

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и № 2А 

– на хартия и диск. 

Участникът е представил декларация за срока на валидност на офертата; 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 с клаузите на договора; декларация за съответствие; инструкция за употреба; 

каталог за предлаганите изделия в обособената позиция; оторизационно  писмо. 

5. Комисията разгледа техническите предложения на участника „ХРОНО” ООД. 

5.1. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката за обособена 

позиция № 27 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; декларации 

за съответствие, с приложения към тях за всички номенклатури по обособената позиция с 

отбелязване за нанесена СЕ маркировка;  приложени ЕО сертификати; инструкции за 

употреба; каталози за всички номенклатури.; оторизационно писмо; приложение към 

оторизационното писмо; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; декларация за срока на валидност на офертата; 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 

с клаузите на приложения проект на договор. 

6.Комисията разгледа техническите предложения на участника „ЛАБЕКС 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. 

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция 

№ 17 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; декларация за 

нанесена СЕ маркировка, анализни сертификати и декларации за съответствие; декларация 

за съответствие за нанесена СЕ маркировка и свободна продажба във всички страни-членки 

на ЕИЗ; декларация за съответствие на производителя; декларация за съответствие  на 

производителя;  ЕС декларации за съответствие за различните продукти и модели от 

обособените позиции; писмо от регулаторна агенция лекарства и здравни продукт 

Великобритания; инструкции за употреба за всички номенклатури; каталози; пълномощно за 

оторизация; пълномощно; ЕС сертификат; ЕС сертификат за изследване на проект; ЕС 

Сертификат;   

Участникът е представил декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; декларация за срока на валидност на офертата; декларация за спазване 
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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. 

        7. Комисията разгледа техническите предложения на участника „ОПТИМ Ко.” ООД  

Участникът е представил следните документи: 

7.1. Техническо предложение  - списък на документите, еднакви за всички обособени 

позиции и номенклатури, а именно: опис на оторизационните писма и ЕС декларации за 

предложените обособени позиции и номенклатурни единици; оторизационни писма; ЕС 

декларации за съответствие; декларация, че приложените документи са еднакви и съотносими 

за всички предложени обособени позиции и номенклатурни единици; декларация за съгл асие 

с проекта на договор, декларация за срока на валидност на офертата; декларация по чл. 39, 

ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Технически спецификации за реактиви – ОП 1 и хранителни 

среди ОП 34, и продуктов лист на Biolab, каталог на APTACA на магнитен носител. 

7.2. Списък на представените оторизационни писма и декларации за съответствие по 

обособени позиции и номенклатурни единици, за които се отнасят, включващ следното 

изброяване: 

 – оторизация от BIFLDBINC – Унгария – ОП 1 – 1.2; ОП 3 – ном. 3-5; ОП 34; ОП 46; 

- оторизация от NUOVA APTACA Srl, Италия – ОП 3- ном. 1,9; ОП 4-1,2; ОП – 5-(3) 

- ЕС декларация хранителни среди, реактиви BIOLAB- Унгария – оп 3 – ном. 3-5 

- ЕС декларация пластмасови изделия BIOLAB – ОП 46 

- ЕС декларация за атибиотични дискове BIOLAB – ОП 46 

- ЕС декларация NUOVA APTACA – ОП – 3 – ном 1,9; ОП 4 – ном. 1,2; ОП 5 – ном. 3 

7.3. Участникът е представил Оторизационно писмо от Биолаб – в превод на български 

език; ЕС декларация за съотвествие от Биолаб – в превод на български език; оторизационно 

писдмо от Nuova Aptaca – в превод на български език; ЕС декларация за съответствие от 

Биолаб – в превод на български език; ЕС декларация за съответствие от Биолаб – в превод на 

български език; декларация за съответствие от Нуова Оптика – в превод на български език; 

декларация за съгласие с проекта на договор, декларация за срок на валидност на офертата и 

декларация по чл. 39, ал.1, т. 1, б. „д“ от ППЗОП са еднакви и съотносими за всички 

предложени обособени позиции и номенклатурни единици; декларация за съгласие с клаузите 

на договора; декларация за срок на валидност на офертата – 180 дни; Техническо 

предложение на участника – Приложение № 2А за всички оферирани номенклатури и 

обособени позиции; Инструкции за употреба на кръвен агра база; кръвен агар база 2; 

макконки агар; макконки агар 3; ендо гар; левин; дезоксихолат цитрат аргар ph eur; мюлек – 

хинтон ІІ агар; мюлек – хинтон агар, фунги; криглер железен агар; листерия селективен агар 

база, палкам; субро с декстроза 4% агар; триптно соя бульон, брейн – харт инфузионен бульон; 

селенитов бульон; среда за определяне на идол и подвижност; бруцела агар база; колумбия 

агар; GC агар; хю-леисфон оф среда; триптон агар с L- цистин; набор за оцветяване по гимза; 

оцветяване по May – Grünvald; 23 страници – непреведени на български език и нескрепени 

всяка от тях с представени от участника документи на български език;  

7.4. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 1 – ном. 1.1 и 1.2 - Приложение № 2 и Приложение № 2А за посочените две 

номенклатури по образец на възложителя; 

7.5. Участникът е представил предложение за изпълнение  на поръчката по обособена 

позиция № 3 – ном. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9 - Приложение № 2 и Приложение № 2А за посочените 

номенклатури по образец на възложителя; 

7.6. Участникът е представил предложение за изпълнение  на поръчката по обособена 

позиция № 4 – ном. 4.1 и 4.2 - Приложение № 2 и Приложение № 2А за посочените 

номенклатури по образец на възложителя; Представена е и инструкция за употреба; 
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7.7. Участникът е представил предложение за изпълнение  на поръчката по обособена 

позиция № 5 – ном. 5.3 - Приложение № 2 и Приложение № 2А за посочените номенклатури по 

образец на възложителя; Представена е и инструкция за употреба; 

7.8. Участникът е представил предложение за изпълнение  на поръчката по обособена 

позиция № 34 - Приложение № 2 и Приложение № 2А по образец на възложителя; 

7.9. Участникът е представил предложение за изпълнение  на поръчката по обособена 

позиция № 46 - Приложение № 2 и Приложение № 2А. по образец на възложителя; 

След разглеждане на представените документи, комисията установи, че участникът не е 

изпълнил изискванията на възложителя относно начина на представяне на документи към 

техническите предложения и на чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП относно съдържанието на 

техническите предложения, а именно: 

Съгласно изискванията на възложителя на стр. 16, т. 4.6 от утвърдената документация, 

към всяко техническо предложение следва да бъдат приложени декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор,  декларация за срока на валидност на офертата, 

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.  

Отделно от това, на стр. 2 от утвърдената документация, възложителят е указал, че „на 

основание чл. 30, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки, 

участник може да подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиции от № 

1 до № 8 включително. На основание чл. 30, ал. 2 от ППЗОП, Възложителят указва, че 

участниците, които оферират отделни номенклатури в посочените обособени позиции следва 

да подадат едно техническо предложение по образците към настоящата документация - 

Приложение № 2 и Приложение № 2а на хартиен носител за всички номенклатури от 

съответната обособена позиция, като Приложението № 2а следва да подадат и на CD.“ 

Отделно от това, на стр. 22, 4.7.2., възложителят е указал, че когато участникът подава 

оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се 

представят поотделно документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 

Следователно, към всяко техническо предложение – за няколко номенклатури от 

обособена позиция или за пълна обособена позиция следва да се  приложат декларация за 

съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  декларация за срока на валидност на 

офертата, 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. 

Видно от подадените от участника документи, същият е подал в офертата си  само по 

една декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  декларация за 

срока на валидност на офертата, 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. 

Същият не е спазил изискването на възложителя за съдържанието на всяко от 

техническите си предложения.  

На следващо място, на стр. 20, т. 4.6.6., възложителят е указал на  участниците, че при 

подготовка на техническото си предложение трябва да представят каталози или други 

документи /проспекти, спецификации на производителя/, доказващи съответствието на 

медицинските изделия със спецификацията на Възложителя, във формата на заверени от 

участника фотокопия, като текстовата част следва да бъде преведена на български език, като 

върху съответната страница/страници на представените каталози, проспекти и др. следва да 

се отбележи номерът на обособената позиция, респ. номенклатурата от позицията, за която 

същите се отнасят. 
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Участникът „ОПТИМ Ко.” ООД е представил каталози производителите на предлаганите 

от него изделия на CD, като в диска се съдържат и други документи във формат PDF на 

английски език и на български език, без да е отбелязано за кои номенклатури от обособените 

позиции се отнасят.  

Поради гореизброеното комисията счита, че участникът не е спазил изискването на 

възложителя за представяне на каталози, необходими за установяване на съответствието 

между предлаганите от участника изделия и исканите от възложителя, съгласно техническата 

спецификация. 

Възоснова на горните констатации и на основание чл. 107, т.1, предложение последно и 

чл. 107, т. 5 от ЗОП,  комисията отстранява участника от последващо участие в процедурата.  

8. Комисията разгледа техническите предложения на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ 

ЕООД.  

8.1. Участникът е подал техническо предложение за всички номенклатури от обособена 

позиция № 2 – Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; 

упълномощително писмо от производителя за представителство на участника; декларация за 

съответствие на производителя с посочване на упълномощения представител на територията 

на ЕС; декларация за съответствие с директивите за СЕ маркировка; каталог; инструкция за 

употреба; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация за 

срока на валидност на офертата; 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. 

8.2. Участникът е подал техническо предложение за обособена позиция № 3, ном. 3.1 и 

3.2. – Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; упълномощително 

писмо от производителя за представителство на участника; декларация за съответствие на 

производителя; сертификат на производителя ISO 13485:2016; сертификат на производителя 

ISO 9001:2015; каталог; инструкция за употреба; декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата; 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. 

8.3. Участникът е подал техническо предложение за всички номенклатури от обособена 

позиция № 4 – Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; 

упълномощително писмо от производителя за представителство на участника; декларация за 

съответствие на производителя; сертификат на производителя ISO 13485:2016; сертификат на 

производителя ISO 9001:2015; каталог; инструкция за употреба; декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата; 

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. 

8.4. Участникът е подал техническо предложение за обособена позиция № 34 – 

Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; упълномощително писмо от 

производителя за представителство на участника; декларация за съответствие на 

производителя; сертификат на производителя PN-EN ISO 13485:2016 -04; сертификат на 

производителя PN-EN ISO 9001:2015-10; каталог; декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата; 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. 

8.5. Участникът е подал техническо предложение за обособена позиция № 46 – 

Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; упълномощително писмо от 

производителя за представителство на участника; декларация за съответствие на 

производителя; сертификат на производителя PN-EN ISO 13485:2016 -04; сертификат на 
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производителя PN-EN ISO 9001:2015-10; каталог; инструкция за употреба; декларация за 

съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на 

офертата; 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. 

Участникът е представил списък на документите, съдържащи се в офертата.  

      9. Комисията разгледа техническите предложения на участника „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” 

ООД. 

9.1. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката за обособена 

позиция № 9 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; 

оторизационно писмо; декларация за съответствие; декл. за съответствие с европейската 

директива за мед. изделия за инвитро диагностика; сертификат за регистрация EN ISO 

13 485:2016 на производителя; ръководства и инструкции за употреба за номенклатурите; 

технически данни за номенклатурите и каталог; 

Участникът е представил декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; декларация за срока на валидност на офертата; 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, че 

информацията в офертата не е конфиденциална; 

9.2. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката за обособена 

позиция № 10 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; 

оторизационно писмо; декларация за съответствие; декл. за съответствие с европейската 

директива за мед. изделия за инвитро диагностика; сертификат за регистрация EN ISO 

13 485:2016 на производителя; ръководства и инструкции за употреба за всички 

номенклатури; технически данни и каталог. 

Участникът е представил декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; декларация за срока на валидност на офертата; 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, че 

информацията в офертата не е конфиденциална; 

9.3. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката за обособена 

позиция № 11 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; 

оторизационно писмо; декларация за съответствие; декл. за съответствие с европейската 

директива за мед. изделия за инвитро диагностика; сертификат за регистрация EN ISO 

13 485:2016 на производителя; ръководства за употреба за ном. 11.1; 11.2; 11.3; каталог. 

Участникът е представил декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; декларация за срока на валидност на офертата; 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, че 

информацията в офертата не е конфиденциална; 

9.4. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката за обособена 

позиция № 51 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; писмо за 

упълномощен представител на производителя в европейския съюз; писмо за упълномощен 

представител на производителя в европейския съюз; три оторизационни писма; договор за 

дистрибуция между производител и участник; сертификат за свободно разпространение; ЕО 

декларация за съответствие; ЕО сертификат;  ЕО сертификат;  декларация за съответствие;  

ЕС сертификат, ведно с приложение към него;  ЕО декларация за съответствие; с Анекс ІІІ към 

директивата за медицинските изделия за инвитро диагностика 98/79/ЕС; сертификат за 

регистрация EN ISO 13485:2016;сертификат EN ISO 13485:2016; сертификат EN ISO 
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13485:2016; сертификат за одобрение EN ISO 13485:2016; инструкция за употреба за всички 

номенклатури; каталог;  

Участникът е представил декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; декларация за срока на валидност на офертата; 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, че 

информацията в офертата не е конфиденциална; 

10. Комисията разгледа техническите предложения на участника „ПЕРФЕКТ 

МЕДИКА” ООД. 

       Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция 

№ 21 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; декларация за срока 

на валидност на офертата; декларация за конфиденциалност; 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 с клаузите на приложения проект на договор; декларация за съгласие със срока за 

отложено плащане; декларация за срока на изпълнение на поръчката, включително и при 

опция за изменение на договора по чл. 116 от ЗОП; декларация за съгласие със срока на 

доставка, посочен от възложителя; декларация за остатъчен срок на годност – 75% на 

предлаганите изделия и за нанесена СЕ маркировка върху опаковките; декларация за 

съвместимост на предлаганите реактиви с анализатор H-800; ЕС декларация за съответствие 

с посочен упълномощен представител, намиращ се на територията на Евр. съюз на 

производителя, който не е установен на територията на ЕС или на държава от Европейското 

икономическо пространство, на упълномощен представител на територията на ЕС по 

смисъла на чл. 10, ал. 2  от ЗМИ; ЕС декларация за съответствие; оторизационно писмо; 

каталог; инструкция за употреба – ръководство на потребителя; каталог; инструкция за 

употреба. 

10.2. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката за обособена 

позиция № 28 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; декларация 

за срока на валидност на офертата; декларация за конфиденциалност; 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 с клаузите на приложения проект на договор; декларация за съгласие 

със срока за отложено плащане; декларация за срока на изпълнение на поръчката, 

включително и при опция за изменение на договора по чл. 116 от ЗОП; декларация за 

съгласие със срока на доставка, посочен от възложителя; декларация за остатъчен срок на 

годност – 75% на предлаганите изделия и за нанесена СЕ маркировка върху опаковките; 

декларация за съвместимост на предлаганите реактиви с анализатор BS-480; декларация за 

оторизация; 53 броя СЕ декларации за съответствие, с посочен упълномощен представител, 

намиращ се на територията на Евр. съюз на производителя, който не е установен на 

територията на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство, на 

упълномощен представител на територията на ЕС по смисъла на чл. 10, ал. 2  от ЗМИ; 

оторизационно писмо,  ; 29 инструкции за употреба; каталог. 

10.3. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката за обособена 

позиция № 29 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; декларация 

за срока на валидност на офертата; декларация за конфиденциалност; 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 с клаузите на приложения проект на договор; декларация за съгласие 

със срока за отложено плащане; декларация за срока на изпълнение на поръчката, 
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включително и при опция за изменение на договора по чл. 116 от ЗОП; декларация за 

съгласие със срока на доставка, посочен от възложителя; декларация за остатъчен срок на 

годност – 75% на предлаганите изделия и за нанесена СЕ маркировка върху опаковките; 

декларация за съвместимост на предлаганите реактиви с анализатор BS-480; декларация за 

съответствие, с посочване на упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от 

ЗМИ; оторизационно писмо; декларация от производителя; инструкции за употреба; каталог. 

11. Комисията разгледа техническите предложения на участника „НОВА ГРУП 

ИНВЕСТМЕНТ” СРЛ. 

11.1.  Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 11- Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; каталог; ЕС 

декларация за съответствие с отбелязване за приложимост за обособени позиции 

11,51,52,54,56; сертификат  ISO 13485 на производителя, с отбелязване за приложимост за 

обособени позиции 11,51,52,54,56; ЕС сертификат – валиден за обособени позиции 

11,51,52,54 и 56; оторизационно писмо;  декларация за срока на валидност на офертата; 

декларация за конфиденциалност; 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. 

11.2.Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 16 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; каталог; ЕС 

декларация за съответствие с отбелязване за приложимост за обособени позиции № 

16,17,19,40,43,55,53 и посочен европейски представител; сертификат за регистрация, с 

отбелязване за приложимост за обособени позиции № 16,17,19,40,43,55,53; оторизационно 

писмо, с отбелязване за приложимост за обособени позиции № 16,17,19,40,43,55,53;  

декларация за срока на валидност на офертата; декларация за конфиденциалност; 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. 

11.3.Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 17 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; каталог; ЕС 

декларация за съответствие с отбелязване за приложимост за обособени позиции № 17, 51 и 

53; ЕС декларация за съответствие с отбелязване за приложимост за обособени позиции № 17, 

51 и 53; ЕС декларация за съответствие с отбелязване за приложимост за обособени позиции 

№ 17, 51 и 53; ЕС декларация за съответствие с отбелязване за приложимост за обособени 

позиции № 17, 40, 51 и 55; сертификат ISO 13485:2016 за об. позиции 17,51,53;сертификат 

ISO 9001:2015 за об. позиции 17,40,51,55; оторизационно писмо за об. позиции № 17,51,53; 

оторизационно писмо за об. позиции № 17,40,51,55;  декларация за срока на валидност на 

офертата; декларация за конфиденциалност; 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 

11.4. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 19 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя;каталог; 

участникът разполага с ЕС декларация за съответствие с посочен европейски представител; 

участникът разполага със сертификат за регистрация; оторизационно писмо; декларация за 

срока на валидност на офертата; декларация за конфиденциалност; 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; 

11.5. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 40- Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; каталог; 

участникът разполага с ЕС декларация за съответствие; сертификат за регистрация; 

участникът разполага с оторизационно писмо; декларация за срока на валидност на офертата; 
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декларация за конфиденциалност; 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 конфиденциалност; ЕС декларация за 

съответствие; сертификат ISO 9001:2015;  

11.6. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 43 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя;каталог; 

участникът разполага с ЕС декларация за съответствие; сертификат за регистрация; 

участникът разполага оторизационно писмо; декларация за срока на валидност на офертата; 

декларация за конфиденциалност; 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;  

11.7. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 51- Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя;каталог; ЕС 

декларация за съответствие; сертификат ISO 9001:2012; ЕС декларация за съответствие; ЕС 

декларация за съответствие; ЕС декларация за съответствие; сертификат  ISO 13485:2012; ЕС 

сертификат; оторизационно писмо; писмо от министерство на здравеопазването Италия, че 

италианския производител на мед. изделия поставя СЕ маркировка на инвитро диагностични 

мед. изделия; декларация за срока на валидност на офертата; декларация за 

конфиденциалност; 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;  

11.8. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 52- Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя;каталог; 

участникът разполага с ЕС декларация за съответствие за ном. 52.1 и 52.2; ЕС декларация за 

съответствие от производителя на изделието по ном. 52.3 и 52.4; ЕС сертификат за цялостно 

осигуряване на система за качество на производителя на изделията по ном. 52.5, ведно с 

приложение; сертификат  ISO 13485 на производителя; сертификат за качество ISO 

13485:2016 на производителя на ном. 52.3 и 52.4; ЕС сертификат; сертификат за качество ISO 

13485:2013  на ном. 52.5; оторизация от производителя на ном. 52.3 и 52.4; участникът 

разполага с оторизация от производителя на ном. 52.1 и 52.2; декларация за срока на 

валидност на офертата; декларация за конфиденциалност; 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;  

11.9. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 53- Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; каталог; ЕС 

декларации за съответствие от производителя на изделието по ном. 53.1 и 53.3, номенклатури 

от 53.5 до 53.8 вкл. и за ном. 53.10, 53.11, 53.12; участникът разполага с ЕС декларации за 

съответствие от производителя на изделието по ном. 53.2, с посочване на европейския 

представител; ЕС декларация за съответствие, сертификат за регистрация, оторизационно 

писмо и за останалите номенклатури; декларация за срока на валидност на офертата; 

декларация за конфиденциалност; 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; ЕС декларация за съответствие на производителя на изделието 

в ном. 53.4; сертификат за  качество ISO 13485:2016 на производителя на ном. 53.4; 

участникът разполага с ЕС декларации за съответствие от производителя на изделието по ном. 

53.9; оторизационно писмо на производителя на ном. 53.4; участникът разполага с 

оторизационно писмо на производителя на ном. 53.9. 

11.10.Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 54- Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя;каталог; 
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участникът разполага с ЕС декларация за съответствие; сертификат  ISO 13485 на 

производителя; ЕС сертификат – валиден; участникът разполага с оторизационно писмо; 

декларация за срока на валидност на офертата; декларация за конфиденциалност; 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.  

11.11.Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 55 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; участникът 

разполага с ЕС декларация за съответствие и посочен европейски представител, сертификат 

за регистрация, участникът разполага с оторизационно писмо;каталог; декларация за срока на 

валидност на офертата; декларация за конфиденциалност; 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. 

11.12. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 

позиция № 56 - Приложение № 2 и Приложение № 2а по образец на възложителя; каталог; 

участникът разполага с ЕС декларация за съответствие, сертификат  ISO 13485 на 

производителя и ЕС сертификат – валиден; участникът разполага с оторизационно писмо; 

декларация за срока на валидност на офертата; декларация за конфиденциалност; 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. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участниците „ТОП 

ДИАГНОСТИКА” ООД, „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД, „АКВАХИМ” АД, „РИДАКОМ” ЕООД, 

„ХРОНО” ООД, „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, „ГАМИДОР 

БЪЛГАРИЯ” ООД, „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ” СРЛ за описаните 

по-горе технически предложения до етапа разглеждане на ценови предложения. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение отварянето на ценовите 

предложения на участниците, допуснати до последващо участие в процедурата да се извърши 

на 26.03.2020г. от 11:00 часа в Заседателната зала на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ 

АД, гр. Стара Загора, ул.“Генерал Столетов“ №2. 

Председателят на комисията да изготви и изпрати съобщение за отваряне на цени до 

всички участници, с посочени дата, място и час, което да бъде публикувано и на профила на 

купувача, в електронното досие на процедурата  

Комисията приключи работа на 18.03.2020г. 

 

 

     Председател: 

 

1. Проф. Красимира Халачева –  ............................................ 

 

Членове: 

 

2. Проф. Грозданка Лазарова –............................................... 

 

3. Д-р Кони Иванова  – .......................................................... 

 

4. Д-р Красимира Нанчева – ................................................. 

 
5. Адв. Татяна Кекевска – ...................................................... 


