РЕШЕНИЕ
№ РД-10-362/16.04.2020г.
на изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, Стара Загора за
определяне на изпълнител и частично прекратяване 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”,открита с Решение РД-10-763/31.10.2019г. на
Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД.
На основание чл. 108, т. 1 и т. 4 от ЗОП, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗОП и във
връзка с резултатите, отразени в протоколите и доклада на комисията, назначена със
Заповед № РД-10-863/10.12.2019 год.на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р
Стоян Киркович” АД за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в 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” в качеството ми на публичен
Възложител по ЗОП, взех следното

РЕШЕНИЕ:
І. Утвърждавам доклада и протоколите, ведно с приложенията към тях от работата на
назначената с моя Заповед № РД-10-863/10.12.2019г. комисия, изготвени във връзка с
работата й по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти във връзка с
провеждането на открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни
реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 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”.
II. На основание чл. 107, т. 1 и т. 5 от ЗОП, и условията на Възложителя в утвърдената
документация, отстранявам от участие в процедурата участника „ОПТИМ Ко.” по обособена
позиция № 1 – ном. 1.1 и 1.2; по обособена позиция № 3 – ном. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9;
обособена позиция № 4 – ном. 4.1 , 4.2; по обособена позиция № 5 – ном. 5.3; по обособена
позиция № 34 и по обособена позиция № 46, тъй като:
1. 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:

„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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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.
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.
Въз основа на горните констатации и на основание чл. 107, т.1, предложение последно и
чл. 107, т. 5 от ЗОП отстранявам участника от участие в процедурата за посочените в пункт
ІІ номенклатури от обособени позиции на етап разглеждане нае техническо предложение.

„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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2. На основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП и условията на Възложителя в утвърдената
документация, отстранявам от участие в процедурата участника:
 „РИДАКОМ“ ЕООД за ном. единици № 2.4 и № 3.1, тъй като предложената от
участника обща стойност за номенклатурни единици № 2.4 и № 3.1 надвишава пределната
посочена от възложителя обща стойност за тези номенклатурни единици.
 „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД за ном. единици № 3.2 и обособена позиция № 34, тъй
като предложената от участника обща стойност за номенклатурна единица № 3.2 и обособена
позиция № 34 надвишава пределната посочена от възложителя обща стойност за тези
позиции.
 „АКВАХИМ“ АД за ном. единици № 8.11 и № 8.12, тъй като предложената от
участника обща стойност за номенклатурни единици № 8.11 и № 8.12 надвишава пределната
посочена от възложителя обща стойност за тези номенклатурни единици.
 „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД за обособена позиция № 28, тъй като предложената
от участника обща стойност за обособена позиция № 28 надвишава пределната посочена от
възложителя обща стойност за тази обособена позиция.
III. Обявявам класирането на участниците в 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”, отразено в Приложение 1 към настоящото Решение.
IV. Определям за изпълнители 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”
следните участници:
1.
„АКВАХИМ“ АД – за ном. единица № № 1.1, 1.2, 5.1, 5.4, 5.5, 8.6, 8.7; за
обособена позиция № 12, № 22, № 23 и № 24;
2.
„ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД – за ном. единици № № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.11,
обособена позиция № 14;
3.
„РИДАКОМ“ ЕООД – за ном. единици № № 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 3.11, 4.4, 4.5, обособени позиции № 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
50, 52, 53, 54, 56 и 57;
4.
„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД – за ном. единици № № 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1,
4.1, 4.2, 4.3, обособена позиция №46;
5.
„ГАМИДОР“ ООД – за обособени позиции № № 9, 10;
6.
„НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ“ СРЛ - за обособени позиции № № 11, 16, 17, 19,
40, 51, 55;
7.
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД – за обособени позиции № 21 и № 29;
8.
„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД - за обособена позиция № 26;
9.
„ХРОНО“ ООД - за обособена позиция № 27;

V. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам процедурата за номенклатури:
1.3

1,4

Боя Май-Грюнвалд за оцветяване на
ликвор
Спирт vini 70 градуса

1,5

Ацетон

1,8

Оцетна киселина, 100%, опаковка

1,6

Азотна киселина

1,9

Метилов алкохол

1,7

Солна киселина

1,10

Златен хлорид, суха субстанция

„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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Амониево-алуминиев сулфат
1,11

(Ammonium aluminum sulphate), суха су

1,24

Сулфосалицилова киселина

1,40

Луголов разтвор

1,41

Судан 3

1,42

Филтърна хартия ф125 жълта

1,43

Амониев молибдат

1,44

Резорцин

1,25

Сулфосалицилова киселина 20% р-р

1,26

Натриева основа

а субстанция

1,27

Натриев хлорид

1,13

Калиев фероцианид, суха субстанция

1,28

Разтвор на Хайм

1,45

Стерилен физиологичен разтвор100ml

1,14

Сребърен нитрат, суха субстанция

1,29

Разтвор на Самсон

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

бстанция
1,12

Литиев карбонат (Lithium carbonate),сух

1,15

K2HPO4, суха субстанция

1,30

Разтвор на Трусо

1,16

KH2PO4, суха субстанция

1,31

Разтвор на Панди

1,17

Кернехт рот, суха субстанция

1,32

Разтвор на Ерлих

1,18

Оксалова киселина,суха субстанция

1,33

Солна киселина 0.1 М

1,19

Хромова киселина, суха субстанция

1,34

Солна киселина 1.0 М

1,52

Етанол - 95 градуса

1,20

Боракс, суха субстанция

1,35

Солна киселина концентрат

1,53

Спирт за горене

1,21

Sudan III, суха субстанция

1,36

Оцетна киселина

5,2

Хематокритни капилярки

1,22

Eozin, суха субстанция

1,37

рН индикаторна лента

Mercury (II) oxide, yellow, суха субстан-

1,38

Реактив Тюрк

5,6

Покривни стъкла

ция

1,39

Фосфоволфрамова киселина

1,23

, както и 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., обособени позиции №№13, 15, 18, 20,
25, 30, 31, 32 и 37, тъй като за всяка от посочените по-горе номенклатурни единици и
обособени позиции не е подадена нито една оферта
VI. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратявам процедурата за ном. № № 5.3,
8.11, 8.12 и за обособена позиция № 28, тъй като за всяка от посочените номенклатури и
обособена позиция е подадена само по една оферта, която не отговаря на изискванията на
Възложителя в утвърдената документация.
VІI. Възлагам на Ръководител звено „Обществени поръчки” да предприеме действия по
сключване на договори, съобразно чл. 112 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка с
участниците, определени за изпълнители.
Органът, който отговаря за процедурите по обжалване е Комисия за защита на
конкуренцията, с адрес България, София – 1000, бул. „Витоша” № 18
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: www.cpc.bg
На основание чл. 42, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се
изпрати до участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача, ведно с
протоколите и окончателния доклад, в един и същи ден, в тридневен срок от издаването му.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на
конкуренцията в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП– в десетдневен срок от връчване на
решението за определяне на изпълнител и за прекратяване на процедурата.

Възложител:

„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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