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          П Р О Т О К О Л   № 7/07.04.2020г. 

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  
за констатации на комисията  

 
 

Днес, на 07.04.2020 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.  

 

1. Председателят на комисията докладва, че в деловодството на лечебното заведение е 

постъпил: 

 Запечатан плик от „ТОП-ДИАГНОСТИКА“ ООД с Вх. №ПД–03–88/ 02.04.2020г. 

2. Комисията установи, че постъпилите документи от участника са в срока, определен 

от комисията с предходен протокол – пет работни дни от получаване от участниците на 

Протокол № 5/26.03.2020г.. 

Комисията разгледа представените от участниците документи и установи следното: 

 Участникът „ТОП-ДИАГНОСТИКА“ ООД е представил подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на предложената цена.   

Участникът посочва, че е ексклузивен представител на територията на РБългария на 

фирмите производител, чийто реактиви са оферирали. 

Фирма „ТОП-ДИАГНОСТИКА“ ООД ползва изключително благоприятни условия на 

доставка, като през годините непрекъснато увеличава своите обеми на поръчки и доставки, 

достигайки до значителен внос в България. 

Считано от 2020г., фирма „ТОП-ДИАГНОСТИКА“ ООД е договорила специална отстъпка 

от прозиводителите за територията на РБългария от официалните ценови листи, поради по-

голямото количество на заявените реактиви и консумативи. 

Благоприятните условия, получени от производителя, позволяват по-добри цени за 

здравните заведения в България. 

Като фирма с традиции в своята област, „ТОП-ДИАГНОСТИКА“ ООД се е 

специализирала във формирането на стокови запаси и организиране на транспортиране на 
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реактивите и консумативите, като чрез това осигурява намаляване на транспортните 

разходи и по-голяма сигурност при снабдяването с реактиви и консумативи. 

Оферираните реактиви и консумативи са със специални търговски отстъпки и с 

калкулирано намаление, получено от фирмата-производител и оптимизираните транспортни 

разходи. 

Посочените цени са образувани както следва: 

 Себестойност на горепосочените реактиви и консумативи с приспадната търговска 

отстъпка, получена от производителя; 

 Включени транспортни разходи по доставка от фирмата прозводител 5% 

 Включени транспортни такси и хамалие по доставката до крайния получател 2 % 

 Други разходи като: застраховки и такси в не по-голям размер от 1% 

 

Оферираните реактиви и консумативи са изключително надеждни и притежават всички 

необходими европейски сертификати за съответствие. 

 

 След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената 

от него цена и с оглед пълнотата и обективността, относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от 

ЗОП, на които се позовава участникът, комисията приема представената писмена обосновка. 

 

3. След като разгледа и прие представените от участниците обосновки, изискани 

на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията извърши предварително класиране на 

участниците. 

3.1. След като направи сравнение на цените по Обособена позиция №4, 

номенклатура №4.3, предложени от „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД и от „РИДАКОМ“ ЕООД, 

комисията установи, че двамата участници са подали едни и същи ценови предложения за 

обособена позиция № 4, номенклатура 4.3, а именно: 

 

4.3 Накрайници за автоматични пипети 2 мл. 0,03     257,40     
Promed ® безцветни наконечници 

тип  Gilson от 0 до 10 µl 
0,03     30,00     234,00     ЕЛПАК ЛИЗИНГ 

4.3 Накрайници за автоматични пипети 2 мл. 0,03     257,40     
Накрайници за автоматични пипет

и 2 мл. 
0,03     

AHN/ 

CAPP 
234,00     РИДАКОМ 

 

3.2. След като направи сравнение на цените по Обособена позиция №4, 

номенклатури 4.4, предложени от „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД и от „РИДАКОМ“ ЕООД комисията 

установи, че двамата участници са подали едни и същи ценови предложения за обособена 

позиция № 4, номенклатури 4.4, а именно: 

 

4.4 Накрайници за  автоматични пипети 3 мл. 0,03     257,40     
Promed ® безцветни наконечници 

тип  Gilson от 0 до 10 µl 
0,03     30,00     234,00     ЕЛПАК ЛИЗИНГ 

4.4 Накрайници за  автоматични пипети 3 мл. 0,03     257,40     
Накрайници за  автоматични пипет

и 3 мл. 
0,03     

AHN/ 

CAPP 
234,00     РИДАКОМ 

 

3.1. След като направи сравнение на цените по Обособена позиция №4, 

номенклатури 4.5, предложени от „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД и от „РИДАКОМ“ ЕООД комисията 

установи, че двамата участници са подали едни и същи ценови предложения за обособена 

позиция № 4, номенклатури 4.5, а именно: 

 

4.5 Накрайници за автоматични пипети 5 мл. 0,03     234,00     
Promed ® безцветни наконечници 

тип  Gilson от 0 до 10 µl 
0,03     30,00     234,00     ЕЛПАК ЛИЗИНГ 

4.5 Накрайници за автоматични пипети 5 мл. 0,03     234,00     
Накрайници за автоматични пипети 

5 мл. 
0,03     

AHN/ 

CAPP 
234,00     РИДАКОМ 
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3.2. След като направи сравнение на цените по Обособена позиция №56, 

предложени „РИДАКОМ“ ЕООД  и от „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ“СРЛ комисията установи, че 

двамата участници са подали едни и същи ценови предложения за обособена позиция № 56, 

а именно: 
 

56 56,1 
Anti 

Influenza 
252,00     1 512,00     Anti Influenza 220,00     VIRION SERION 1 320,00     РИДАКОМ 

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОП №56 1 512,00       1 320,00       

56 56,1 
Anti 

Influenza 
252,00     1 512,00     

 

220,0000 220,00 1320,00 
НОВА ГРУП 

ИНВЕСТМЪНТ 

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОП№ 56 1 512,00           1 320,00       

 

 

Поради това и на основание чл. 58, ал.3 от ППЗОП комисията за провеждане на открита 

процедура 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” обявява дата 13.04.2020г. от 

11.00 часа в заседателната зала на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора, 

ул. „Ген. Столетов“ № 2 за провеждане на публичен жребий между класираните на първо 

място оферти по критерий най-ниска цена за номенклатурни единици № 4.3, 4.4, 4.5 и най-

ниска цена за обособени позиции № 56. 

 

Редът за провеждането на жребий е следния:  

Председателят на комисията обявява номенклатурата или обособената позиция с общи 

стойности, подлежащи на класиране съгласно утвърдената документация между класираните 

на първо място оферти. 

С два еднакви на бъншен вид билета се записват имената на участниците в жребия от 

Председателя на комисията, който поставя билетите в урна. Председателя на комисията 

предлага на един от присъстващите участници или член на комисията да извърши първото 

теглене, като изтегления билет се отваря и името на участника се оповестява и предлага за 

изпълнител. Тегли се втория билет и се оповестява името на участник. Комисията и 

представителят на участниците поставят подписите си на билетите, които остават 

неразделна част от протокола, обективиращ тегленето на жребия. 

 

Председател: 

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

 

Членове: 

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

3. д-р Кони Иванова  ........................................... 

4. д-р Красимира Нанчева ................................... 

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

 

 


