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П Р О Т О К О Л № 1

Днес 12.09.2014год. в 11:00ч. комисията назначена с Заповед №426/12.09.2014год.
на Изпълнителния директор на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.Стара Загора се събра на първо
заседание за провеждане на открита процедура ЗОП за възлагане на обществена поръчка
за: Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи необходими за
Клинична лаборатория по обособени позиции, открита с Решение
№355/27.06.2014год., на основание чл.34, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл.68, ал.1 от ЗОП

Назначената комисия е в състав:

Председател:

1. инж.Пламен Чувиков – Началник Капитално строителство и инвестиционни
проекти - ръководен служител администрация
Членове:

2. д-р Красимира Нанчева-Колева - Н-к отделение Клинична лаборатория
3. гл.мед.сестра - Таня Караджова
4. Адв. Хр. Панайотов
5. д-р Мария Тодорова - ординатор Отделение Клинична хематология
Техн.секретар - Ваня Богданова - организатор ЗОП
Резервни членове: Мими Колева – химик

д-р Велина Черкезова - Началник Отделение по клинична
хематология и медицинска онкология

Поради отсъствие на д-р Красимира Нанчева-Колева, същата бе заменена с
резервния член Мими Колева - химик.

На комисията беше предаден списък на постъпилите оферти. По реда на тяхното
постъпване, както следва:

1. Оферта с вх.№1/09.09.2014 г. "ХИМТЕКС"ООД, гр.Димитровград
2. Оферта с вх.№2/10.09.2014 г. "ХРОНО"ООД, гр.София
3. Оферта с вх.№3/10.09.2014 г. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА

ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр.София
4. Оферта с вх.№4/10.09.2014 г. "БГ МЕД"ООД, гр.София
5. Оферта с вх.№5/11.09.2014 г. „ТОП ДИАГНОСТИКА”ООД, гр.София
6. Оферта с вх.№6/11.09.2014 г. „ЕКОСМЕДИКА”ООД, гр.София
7. Оферта с вх.№7/11.09.2014 г. „МАРВЕНАМ”ООД, гр.София
8. Оферта с вх.№8/11.09.2014 г. „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА”ООД, гр.

София
9. Оферта с вх.№9/11.09.2014 г. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ”ООД, гр.София
10. Оферта с вх.№10/11.09.2014 г. „АКВАХИМ”АД, гр.София
11. Оферта с вх.№11/11.09.2014 г. „ЕЛТА 90”ООД, гр.София
12. Оферта с вх.№12/11.09.2014 г. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ”ЕООД, гр.Варна
13. Оферта с вх.№13/11.09.2014 г. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА”ООД, гр.Ст. Загора

Членовете на комисията попълниха декларации съгласно чл.35 ал. 3 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на фирми
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Председателят на комисията докладва, че са постъпили тринадесет оферти.
Пристъпи се към отваряне на пликовете на участниците по реда на тяхното

постъпване, като предварително същите се огледаха за ненарушена цялост.

1. Оферта с вх.№1 от 09.09.2014год. оферта от "ХИМТЕКС"ООД, гр.
Димитровград постъпила в 10:15 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията .
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

двадесет и пет плика - за обособени позиции с №№34, 42, 43, 44, 45, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 93, 94. В плик №2 по всяка от обособените
позиции за които участва кандидата се установи наличността на техническа оферта за
изпълнение на поръчката, срок на разсрочено плащане, рекламации, срок на доставка,
декларация за остатъчен срок на годност, декларация за срок на изпълнение на поръчката,
декларация за срок и условия на плащане, декларация за срок на валидност на офертата.
Подписаха се всички налични документи от трима членове на комисията. Комисията
установи, че предложението на участника отговаря на техническите изисквания на
Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

2. Оферта с вх.№2 от 10.09.2014г. оферта от "ХРОНО"ООД, гр.София
постъпила в 09:30 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията .
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

един плик - за обособена позиция с №89. В плик №2 се установи наличността на
техническо предложение на поръчката, срок на доставка, начин на рекламация за лошо
качество, срок на годност на доставените продукти, декларация за срока на изпълнение на
поръчката, декларация за срока и условията на разплащане. Подписаха се всички налични
документи от трима членове на комисията. Комисията установи, че предложението на
участника отговаря на техническите изисквания на Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

3. Оферта с вх.№3 от 10.09.2014год. оферта от "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр.София постъпила в 12:10 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

четирдесет и шест плика - за обособени позиции с №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 32, 36, 37, 39, 40, 47, 64, 68, 71, 73, 77,
80, 84, 86, 87, 88, 92, 95, 108. В плик №2 по всяка от обособените позиции за които
участва кандидата се установи наличността на техническо предложение, срокове на
доставка, начин на плащане, рекламации, срок на годност, срок на изпълнение на
поръчката, декларация относно срок на изпълнение на поръчката, декларация относно
срок и условия на разплащане. Подписаха се всички налични документи от трима членове
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на комисията. Комисията установи, че предложението на участника отговаря на
техническите изисквания на Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

4. Оферта с вх.№4 от 10.09.2014год. оферта от "БГ МЕД"ООД, гр. София
постъпила в 12:40 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

девет плика - за обособени позиции с №№ 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 96. В плик №2 по
всяка от обособените позиции за които участва кандидата се установи наличността на
техническо предложение за изпълнение на поръчката, срок на доставка, срок на годност,
рекламации, декларация за срока на изпълнение на обществената поръчка, декларация за
срока и условията на плащане. Подписаха се всички налични документи от трима членове
на комисията. Комисията установи, че предложението на участника отговаря на
техническите изисквания на Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

5. Оферта с вх.№5 от 11.09.2014год. оферта от „ТОП ДИАГНОСТИКА”ООД,
гр. София постъпила в 08:26 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

деветнадесет плика - за обособени позиции с № 1, 2, 12, 13, 14, 17, 23, 25, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 51, 52, 53, 56, 63. В плик №2 по всяка от обособените позиции за които участва
кандидатасе установи наличността на техническо предложение за изпълнение на
поръчката, срок на валидност на офертата, срок на изпълнение на поръчката, срок на
изпълнение на доставките, срок и условия на разплащане, остатъчен срок на годност на
предоставения продукт, начин на рекламация за лошо качество, срок на годност и липси.
Подписаха се всички налични документи от трима членове на комисията. Комисията
установи, че предложението на участника отговаря на техническите изисквания на
Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

6. Оферта с вх.№6 от 11.09.2014год. оферта от „ЕКОС МЕДИКА” ООД, гр.
София постъпила в 09:25 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

тридесет и шест плика - за обособени позиции с №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 52, 55, 58. В плик №2
по всяка от обособените позиции за които участва кандидата се установи наличността на
техническо предложение на участника, срок на доставка, начин на рекламация за лошо
качество, остатъчен срок на годност, отложено плащане, срок на изпълнение на поръчката.
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Подписаха се всички налични документи от трима членове на комисията. Комисията
установи, че предложението на участника отговаря на техническите изисквания на
Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

7. Оферта с вх.№7 от 11.09.2014год. оферта от „МАРВЕНА М” ООД, гр. София
постъпила в 09:30 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

един плик - за една обособена позиция с №89. В плик №2 се установи наличността на
техническо предложение за изпълнение на поръчката, срок на доставка, срок на годност,
рекламации, декларация за срока на изпълнение - 12 месеца от датата на сключване на
договора, срок на плащане. Подписаха се всички налични документи от трима членове на
комисията. Комисията установи, че предложението на участника отговаря на
техническите изисквания на Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

8. Оферта с вх.№8 от 11.09.2014год. оферта от „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА”
ООД, гр. София постъпила в 09:31 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

един плик - за една обособена позиция с №109. В плик №2 се установи наличността на
техническо предложение за изпълнение на поръчката, срок за доставка, срок на годност,
рекламации, декларация за срока на изпълнение на обществената поръчка - 12 месеца от
датата на сключване на договора, декларация за срока и условията на плащане за
обществената поръчка. Подписаха се всички налични документи от трима членове на
комисията. Комисията установи, че предложението на участника отговаря на
техническите изисквания на Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

9. Оферта с вх.№9 от 11.09.2014год. оферта от „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД, гр.
София постъпила в 09:33 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

тридесет и един плик - обособени позиция с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 51, 56, 63, 87, 98. В плик №2 по всяка от
обособените позиции за които участва кандидата се установи наличността на техническо
предложение, срок на годност, рекламации, срок на изпълнение на поръчката, гаранция за
качество, срок на плащане, декларация за конфиденциалност. Подписаха се всички
налични документи от трима членове на комисията. Комисията установи, че
предложението на участника отговаря на техническите изисквания на Възложителя.
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След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

10. Оферта с вх.№10 от 11.09.2014год. оферта от „АКВАХИМ” АД, гр. София
постъпила в 09:35 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

четири плика - обособена позиция с №№ 67, 97, 105, 106. В плик №2 по всяка от
обособените позиции за които участва кандидата се установи наличността на техническо
предложение, срок за доставка, начин на рекламация, срок на годност, декларация за срок
на изпълнение на поръчката, декларация за срок и условия на разплащане. Подписаха се
всички налични документи от трима членове на комисията. Комисията установи, че
предложението на участника отговаря на техническите изисквания на Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

11. Оферта с вх.№11 от 11.09.2014год. оферта от „ЕЛТА 90”ООД, гр.София
постъпила в 11:04 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

един плик - за една обособена позиция с №96. В плик №2 се установи наличността на
техническо предложение, срок на доставка, срок за изпълнение на поръчката, остатъчен
срок на годност, срок на валидност, условия на разплащане. Подписаха се всички налични
документи от трима членове на комисията. Комисията установи, че предложението на
участника отговаря на техническите изисквания на Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

12. Оферта с вх.№12 от 11.09.2014год. оферта от „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД,
гр. Варна постъпила в 11:50 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима чле на на комисията.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

двадесет и три плика - за обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 22, 29, 30, 63, 71, 77, 73, 83. В плик №2 по всяка от обособените позиции за които
участва кандидата се установи наличността на техническо предложение, срок и начин на
доставка, срок на годност, срок за изпълнение на поръчката, срок и условия на
разплащане. Подписаха се всички налични документи от трима членове на комисията.
Комисията установи, че предложението на участника отговаря на техническите
изисквания на Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
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13. Оферта с вх.№13 от 11.09.2014год. оферта от „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД,
гр. Стара Загора постъпила в 15:10 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

петдесет и три плика - за обособени позиции с №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60,
62, 63, 69, 84, 90, 91, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 107. В плик №2 по всяка от обособените
позиции за които участва кандидата се установи наличността на техническо предложение
за изпълнение на поръчката, срок, условия и начин на разплащане, остатъчен срок на
годност на предоставените продукти, срок и начин на доставка, рекламация, срок за
изпълнение на поръчката, срок на валидност на офертата. Подписаха се всички налични
документи от трима членове на комисията. Комисията установи, че предложението на
участника отговаря на техническите изисквания на Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

С това публичната част на заседанието на комисията приключи, както и
заседанието на комисията.

Следващото заседание ще се проведе на 22.10.2014год. на което ще се извърши
проверка на представените от участниците документи в плик №1 за тяхното съответствие
с изискуемите съгласно утвърдената от Възложителя документация поради големият им
обем, както и за вземане на решение за допускане на кандидатите до по нататъшно
участие в процедурата, като възлага на д-р Нанчева да се запознае със специфичните
документи с плик №1, касаещи техническите спецификации на Възложителя и
документите, които се изискват за доказването им и да докладва на комисията на
следващото заседание.


