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П Р О Т О К О Л   № 8/13.04.2020г. 

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

 
 

Днес, на 13.04.2020 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.  

 

Поради обективна невъзможност да присъстват на заседанието на комисията, редовните 

членове на комисията адв. Татяна Кекевска бе заменена от резервния член Катерина 

Чалъкова.  

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на 

средствата на масова информация. 

 

I. Комисията откри заседанието за провеждане на публичен жребий.  

1. Председателят на комисията обяви, че общата стойност на обособена позиция № 4.3, 

предложена от двамата участници „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД и „РИДАКОМ“ ЕООД е една и 

съща, а именно 234 лв. без ДДС.  

На два еднакви на външен вид билета - бели листи се записаха имената на участниците в 

жребия. Билетите се поставиха в урна от председателя на комисията и същият извърши 

първото теглене. Първият изтеглен билет се отвори и Председателят на комисията оповести 

името на участника изписано на него, а именно: „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, номера на 

номенклатурната единица и стойността й. Този участник се предложи от комисията за 

класиране на първо място за номенклатурна единици № 4.3. 

След това бе отворен и втория билет, като комисията констатира изписано името на 

участника „РИДАКОМ“ ЕООД, номера на обособената позиция и стойността й. 

2. Председателят на комисията обяви, че общата стойност на обособена позиция № 4.4, 

предложена от двамата участници „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД и „РИДАКОМ“ ЕООД е една и 

съща, а именно 234 лв. без ДДС.  
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На два еднакви на външен вид билета - бели листи се записаха имената на участниците в 

жребия. Билетите се поставиха в урна от председателя на комисията и същият извърши 

първото теглене. Първият изтеглен билет се отвори и Председателят на комисията оповести 

името на участника изписано на него, а именно: „РИДАКОМ“ ЕООД, номера на 

номенклатурната единица и стойността й. Този участник се предложи от комисията за 

класиране на първо място за номенклатурна единици № 4.3. 

След това бе отворен и втория билет, като комисията констатира изписано името на 

участника ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, номера на обособената позиция и стойността й. 

3. Председателят на комисията обяви, че общата стойност на обособена позиция № 4.5, 

предложена от двамата участници „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД и „РИДАКОМ“ ЕООД е една и 

съща, а именно 234 лв. без ДДС.  

На два еднакви на външен вид билета - бели листи се записаха имената на участниците в 

жребия. Билетите се поставиха в урна от председателя на комисията и същият извърши 

първото теглене. Първият изтеглен билет се отвори и Председателят на комисията оповести 

името на участника изписано на него, а именно: „РИДАКОМ“ ЕООД, номера на 

номенклатурната единица и стойността й. Този участник се предложи от комисията за 

класиране на първо място за номенклатурна единици № 4.3. 

След това бе отворен и втория билет, като комисията констатира изписано името на 

участника ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, номера на обособената позиция и стойността й. 

4. Председателят на комисията обяви, че общата стойност на обособена позиция №56, 

предложена от двамата участници „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ“ СРЛ и „РИДАКОМ“ ЕООД е 

една и съща, а именно 1320 лв. без ДДС.  

На два еднакви на външен вид билета - бели листи се записаха имената на участниците 

в жребия. Билетите се поставиха в урна от председателя на комисията и същият извърши 

първото теглене. Първият изтеглен билет се отвори и Председателят на комисията оповести 

името на участника изписано на него, а именно: „РИДАКОМ“ ЕООД, номера на 

номенклатурната единица и стойността й. Този участник се предложи от комисията за 

класиране на първо място за номенклатурна единици № 56. 

След това бе отворен и втория билет, като комисията констатира изписано името на 

участника „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ“ СРЛ, номера на обособената позиция и стойността й. 

 

Членовете на комисията подписаха всеки един от жребийните билети, който остават 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

С тези действия приключи публичната част от работата на комисията. 

 

II.  Комисията продължи своята работа в закрито заседание. 

След изтеглянето на жребия комисията извърши окончателно класиране на участниците 

въз основа на икономически най-изгодна оферта, при критерий за възлагане „най-ниска“ 

цена. Резултатите от класирането са отразени в Приложение 1 към настоящия протокол. 

III. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо 

място участници, съгласно Приложение 1 към настоящия протокол. 

IV. Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата  на основание чл. 

110, ал.1, т.1 за следните изброени по-долу номенклатури:  

1.3 
Боя Май-Грюнвалд за оцветяване н

а ликвор 

1,4 Спирт vini 70  градуса 

1,5 Ацетон 

1,6 Азотна киселина 

1,7 Солна киселина 

1,8 Оцетна киселина, 100%, опаковка  

1,9 Метилов алкохол 

1,10 Златен хлорид, суха субстанция 

1,11 Амониево-алуминиев сулфат 

(Ammonium aluminum sulphate), сух

а субстанция 

1,12 
Литиев карбонат (Lithium 

carbonate), суха субстанция 

1,13 
Калиев фероцианид, суха субстанци

я 
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1,14 Сребърен нитрат, суха субстанция 

1,15 K2HPO4, суха субстанция 

1,16 KH2PO4, суха субстанция 

1,17 Кернехт рот, суха субстанция 

1,18 Оксалова киселина,суха субстанция 

1,19 Хромова киселина, суха субстанция 

1,20 Боракс, суха субстанция 

1,21 Sudan III, суха субстанция 

1,22 Eozin, суха субстанция 

1,23 
Mercury  (II) oxide, yellow, суха субст

анция 

1,24 Сулфосалицилова киселина 

1,25 
Сулфосалицилова киселина 20% р-

р 

1,26 Натриева основа 

1,27 Натриев хлорид 

1,28 Разтвор на Хайм 

1,29 Разтвор на Самсон 

1,30 Разтвор на Трусо 

1,31 Разтвор на Панди 

1,32 Разтвор на Ерлих 

1,33 Солна киселина 0.1 М 

1,34 Солна киселина 1.0 М 

1,35 Солна киселина концентрат 

1,36 Оцетна киселина 

1,37 рН индикаторна лента 

1,38 Реактив Тюрк 

1,39 Фосфоволфрамова киселина 

1,40 Луголов разтвор 

1,41 Судан 3 

1,42 Филтърна хартия ф125 жълта 

1,43 Амониев молибдат 

1,44 Резорцин 

1,45 
Стерилен физиологичен разтвор

100ml 

1,46 ЕТЕР  

1,47 Фосфатен буфер за Y.enterocolitica 

1,48 Фосфатен буфер pH7,4 

1,49 Фосфатен буфер pH6,9 

1,50 Перхидрол 30% 

1,51 Течен парафин 

1,52 Етанол - 95 градуса 

1,53 Спирт за горене 

5,2 Хематокритни капилярки 

5,6 Покривни стъкла 

 

        За ном. единици от №6.1 до 6.34 включително, ном. единици от №7.1 до №7.6 вкл., от 
№8.1 до №8.5 вкл, от №8.8 до 8.10 вкл., ободобени позиции №№13, 15, 18, 20, 25, 30, 31, 32 
и  37. 

 
V. Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, 

ал.1, т. 2 за следните номенклатури: № № 5.3, 8.11, 8.12 и за обособена позиция №28, тъй 

като за всяка от посочените номенклатури и обособени позиции е подадена само по една 

оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя в утвърдената документация.  

 

 Комисията приключи своята работа на 13.04.2020г. 

 Препис на настоящия протокол, ведно с Приложение 1, да се публикуват на Профила 

на купувача на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, заедно с Доклада на комисията след 

утвърждаването му от Възложителя. 

 

Комисия: 

 

Председател: 

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

 

Членове: 

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

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

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

5. Катерина Чалъкова ................................ 

 


