ПРОТОКОЛ № 2
Днес 22.10.2014год. 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 второ
закрито заседание за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на
лабораторни реактиви, химикали и консумативи необходими за Клинична
лаборатория по обособени позиции, открита с Решение №355/27.06.2014год.
Назначената комисия е в състав, както следва:
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
I.Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като започна с
изслушване на доклада на д-р Красимира Нанчева - Колева за извършената проверка на
документацията в плик №1, съобразно решението на комисията от предходното заседание.
Комисията одобри единодушно доклада на д-р Красимира Нанчева-Колева.
Комисията пристъпи към проверка на останалите документи, които следва да съдържа
Плик № 1 и вземане на решение за допускане на участниците до по нататъшно участие.
Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на всеки участник следва да съдържа
документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1 – 6,8 и 14 от ЗОП, които
се отнасят до критериите за подбор на участниците, както и документите, изискани от
Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в документацията за участие в
процедурата.
По реда на постъпването на офертите на участниците, Комисията пристъпи към
проверка за наличието и редовността на представените документи, като резултатите от
проверката са както следва:
1. Вх.№1 от 09.09.2014год. оферта от "ХИМТЕКС"ООД, гр.Димитровград,
постъпила в 10:15часа
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"ХИМТЕКС"ООД, гр.Димитровград съдържа документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл.56, ал.1, т 1 – 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор,
както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, финансово–
икономическото състояние и техническите възможности на участника. Размерът на
гаранцията за участие е 173,00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
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В плик №1 „Документи за подбор” се установи, че за обособена позиция №86:
1.Участникът не е предложил микроконтейнери съгласно изискването по
т.V.A.9 от утвърдената документацията.
 Предложените контейнери ЕДТА за кръвна картина са 2,5мл, а изискванията
съгласно документацията са за 200мкл
 Предложените контейнери за серум са за 4мл, а изискванията ни са за 200мкл
 Предложените контейнери за коагулация са за 2,5мл, а изискванията са за 300мкл
 Предложените микроконтейнери за СУЕ са за 2мл, а изискванията са за 50мкл
Предложенията на фирмата са за епруветки отворена система от 2 до 4мл. /2000 - 4000мкл,
а изискванията ни са за микроконтейнери чиято вместимост и необходимо количество
кръв са под 0,3мл /300мкл/
2.Не са представени мостри, а само проспекти за епруветките.
Комисията установи, че оферираните продукти за обособена позиция № 86 не
отговарят на изискванията на Възложителя и са различни от посочените в
документацията. Предвид на това, във връзка с т.V.А.3 и на основание чл.69, ал.1, т.3 от
ЗОП Комисията предлага на Възложителя да отстрани участника от по-нататъшно участие
за обособена позиция №86.
Комисията допуска до участие кандидата за обособени позиции № № 34, 42, 43, 44,
45, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 92, 93, 94.
2. "ХРОНО"ООД, гр.София
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"ХРОНО"ООД, гр.София съдържа документи, изискани от Възложителя, съгласно
чл.56, ал.1, т 1 – 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, финансово–
икономическото състояние и техническите възможности на участника. Размерът на
гаранцията за участие е 600,00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
Комисията констатира, че участникът е представил всички изисквани от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и
се допуска до по-нататъшно участие.
3. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр.София
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр.София съдържа документи,
изискани от Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т 1 – 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до
критериите за подбор, както и документите, изискани от Възложителя, посочени в
обявлението за поръчка и в документацията за участие в процедурата, касаещи
юридическия статус, финансово–икономическото състояние и техническите възможности
на участника. Размерът на гаранцията за участие е 634,00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
Пристъпи се към проверка на плик №1. В този плик се установи, че участникът не
е представил следните проспекти съгласно изискванията в ценовото предложение за
метода на изследване/Колона D/ и следва да представи следното:
 По обособена позиция №20 - проспект за реактив за тотален протеин
 По обособена позиця №23 - проспект за реактив за CRP
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 По обособена позиця №24 - проспект за реактив за hsCRP
 По обособена позиция №26 - проспект за реактив за микроалбумин
 По обособена позиция №27 - проспект за реактив за гликиран Hb
 По обособена позиця №28 - проспект за реактив за лактат
 По обособена позиця №47 - проспект за капилярни тръбички за АКР изискванията ни са 140мкл
 По обособена позиця №80 - проспект за епруветките
 По обособена позиця №95 - проспект за комплект за камери за изследване
на уринен седимент
Комисията установи, че във връзка с изискването в ценовото предложение за
метода на изследване/Колона D от образеца на ценовото предложение/, във връзка с
т.ІІІ.1.19 от документацията и на основание чл.68, ал.9 ЗОП участника следва да представи
по горе посочените проспекти в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия
протокол.
С оглед на това и на основание чл.68, ал.9 от ЗОП на участника следва да бъде дадена
възможност да представи необходимите документи и да отстрани констатираните
нередовности.
4. "БГ МЕД"ООД, гр.София
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"БГ МЕД"ООД, гр.София съдържа документи, изискани от Възложителя, съгласно
чл.56, ал.1, т 1 – 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, финансово–
икономическото състояние и техническите възможности на участника. Размерът на
гаранцията за участие е 149,00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
Пристъпи се към проверка на плик №1. В този плик се установи, че участникът не
е представил следните проспекти съгласно изискванията в ценовото предложение за
метода на изследване/Колона D/ и следва да представи следното:
 По обособена позиция №1
- липсват проспекти за реактиви за трансаминази
 По обособена позиция №2
- липсват проспекти за реактиви за креатинкиназа и креатинкиназа - MB,
калибратор и контролни материали
 По обособена позиция №13
- липсва проспект за реактив за креатинин
 По обособена позиция №14
- липсва проспект за реактив за урея
 По обособена позиция №15
- липсва проспект за реактив за пикочна киселина
 По обособена позиция №16
- липсват проспекти за реактиви за тотален и директин билирубин
 По обособена позиция №17
- липсват проспекти за реактиви за холестерол, HDL -холестерол/директен
метод/,
HDL -холестерол/преципитационен метод/, калибратор за HDLхолестерол,
LDL - холестерол/директен метод/, калибратор за LDL холестерол, триглецириди, контролен материал за липиди
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 По обособена позиция №22
- липсва проспект за реактив за албумин
 По обособена позиция №96
- липсват референции за реактиви Norma Diagnostics за хематологичен
анализатор SYSMEX xs 1000i
- липсват проспекти за обособена позиция №96.6 за хематологичен качествен
контрол
- липсват проспекти за калибратор по позиция №96.7
Комисията установи, че във връзка с изискването в ценовото предложение за
метода на изследване/Колона D от образеца на ценовото предложение/, във връзка с
т.ІІІ.1.19 от документацията и на основание чл.68, ал.9 ЗОП участника следва да представи
по горе посочените проспекти в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия
протокол.
С оглед на това и на основание чл.68, ал.9 от ЗОП на участника следва да бъде
дадена възможност да представи необходимите документи и да отстрани констатираните
нередовности.
5. "ТОП ДИАГНОСТИКА"ООД, гр.София
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"ТОП ДИАГНОСТИКА"ООД, гр.София съдържа документи, изискани от
Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т 1 – 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите
за подбор, както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за
поръчка и в документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус,
финансово–икономическото състояние и техническите възможности на участника.
Размерът на гаранцията за участие е 328,00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
Пристъпи се към проверка на плик №1. В този плик се установи, че участникът не
е представил проспект съгласно изискванията в ценовото предложение за метода на
изследване/Колона D/ и следва да представи:
 По обособена позиция №23
- липсват проспект реактиви за CRP
Комисията установи, че във връзка с изискването в ценовото предложение за
метода на изследване/Колона D от образеца на ценовото предложение/, във връзка с
т.ІІІ.1.19 от документацията и на основание чл.68, ал.9 ЗОП участника следва да представи
по горе посочените проспекти в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия
протокол.
С оглед на това и на основание чл.68, ал.9 от ЗОП на участника следва да бъде
дадена възможност да представи необходимите документи и да отстрани констатираните
нередовности.
6. "ЕКОС МЕДИКА"ООД, гр.София
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"ЕКОС МЕДИКА"ООД, гр.София съдържа документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл.56, ал.1, т 1 – 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор,
както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, финансово–
икономическото състояние и техническите възможности на участника. Размерът на
гаранцията за участие е 317,00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
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Пристъпи се към проверка на плик №1. В този плик се установи, че участникът не
е представил документи съгласно изискванията в документацията по т.ІІІ.1.20 във вр. с
т.V.В.4:
По 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 - липсва писмо-декларация от производителя
относно съвместимостта на реактивите с биохимичен анализатор MINDRAY BS 300.
По обособена позиция №29 - да представи документ за произхода на
калибрационния материал /изискването е за калибратор от човешки произход/
Комисията установи, че във връзка с изискването по т.V.B.т.3 и т.4 във вр. с
т.ІІІ.1.20 от документацията и на основание чл.68, ал.9 и чл.68, ал.11, т.1 и т.2, б.”а” от
ЗОП участника следва да представи по горе посочените документи в срок от 5 работни
дни от получаване на настоящия протокол.
С оглед на това и на основание чл.68, ал.9 от ЗОП на участника следва да бъде
дадена възможност да представи необходимите документи и да отстрани констатираните
нередовности.
7. "МАРВЕНА М"ООД, гр.София
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"МАРВЕНА М"ООД, гр.София съдържа документи, изискани от Възложителя, съгласно
чл.56, ал.1, т 1 – 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, финансово–
икономическото състояние и техническите възможности на участника. Размерът на
гаранцията за участие е 600,00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
Комисията констатира, че участникът е представил всички изисквани от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и
се допуска до по-нататъшно участие.
8. "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА"ООД, гр.София
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА"ООД, гр.София съдържа документи, изискани от
Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т 1 – 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите
за подбор, както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за
поръчка и в документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус,
финансово–икономическото състояние и техническите възможности на участника.
Размерът на гаранцията за участие е 40,00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
Комисията констатира, че участникът е представил всички изисквани от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се
допуска до по-нататъшно участие.
9. "ЕЛИТ МЕДИКАЛ"ООД, гр.София
Комисията установи, че Плик №1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"ЕЛИТ МЕДИКАЛ"ООД, гр.София съдържа документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както
и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
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документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, финансовоикономическото състояние и техническите възможности на участика. Размерът на
гаранцията за участие е 437.00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
Пристъпи се към проверка на плик №1. В този плик се установи, че участникът не
е представил проспекти по т.ІІІ.1.19 от документацията за метода на изследване /колона D
от образеца на ценовото предложение/ и следва да представи следните документи:
По обособени позиции с №29, 30 и 32 да се представят проспекти за
калибраторите и контролните материали съдържащи клинико-лабораторните показатели
за които могат да се използват.
По 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 не са представени проспекти за реактивите.
Комисията установи, че във връзка с изискването в ценовото предложение за
метода на изследване/Колона D от образеца на ценовото предложение/, във връзка с
т.ІІІ.1.19 от документацията и на основание чл.68, ал.9 ЗОП участника следва да представи
по горе посочените проспекти в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия
протокол.
С оглед на това и на основание чл.68, ал.9 от ЗОП на участника следва да бъде
дадена възможност да представи необходимите документи и да отстрани констатираните
нередовности.
10. "АКВАХИМ"АД, гр.София
Комисията установи, че Плик №1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"АКВАХИМ"АД гр.София съдържа документи, изискани от Възложителя, съгласно
чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, финансовоикономическото състояние и техническите възможности на участника. Размерът на
гаранцията за участие е 541.00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
Комисията констатира, че участикът е представил всички изисквани от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се
допуска до по нататъшно участие.
11. "ЕЛТА 90"ООД, гр.София
Комисията установи, че плик №1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"ЕЛТА 90"ООД, гр.София, съдържа документи, изискани от Възложителя, съгласно
чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, финансовоикономическото състояние и техническите възможности на участника. Размерът на
гаранцията за участие е 70.00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
Комисията констатира, че участикът е представил всички изисквани от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се
допуска до по нататъшно участие.
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12. "ЕЛПАК ЛИЗИНГ"ЕООД, гр.София
Комисията установи, че плик №1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ"ООД, гр.София, съдържа документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както
и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, финансовоикономическото състояние и техническите възможности на участника. Размерът на
гаранцията за участие е 147,00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
Пристъпи се към проверка на плик №1. В този плик се установи, че участникът не
е представил проспекти съгласно изискването на т.ІІІ.1.19 от документацията за проспекти
във връзка с метода на изследване /посочен в колона D от образеца на ценово
предложение/ и писмо-декларация съгласно т.ІІІ.1.20 от документцията, поради което
следва да представи следното:
По обособени позиции с №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 да се
представят проспекти за реактивите, писмо-декларация от производителя относно
съвместимостта на реактивите с биохимичен анализатор MINDRAY BS 300.
По обособена позиция №29 и №30 да се представи документ за произхода на
контролните материали /изискването е да са от човешки произход/ и проспекти даващи
информация за клинико-лабораторните показатели съдържащи се в калибратора и
контролните материали.
Комисията установи, че във връзка с изискването на т.ІІІ.1.19 от документацията за
метода на изследване /посочен в колона D от образеца на ценово предложение/,
изискването за представяне на писмо-декларация съгласно т.ІІІ.1.20 от документцията и на
основание чл.68, ал.9 ЗОП участника следва да представи по горе посочените проспекти и
писмо - декларация в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол.
С оглед на това и на основание чл.68, ал.9 от ЗОП на участника следва да бъде
дадена възможност да представи необходимите документи и да отстрани констатираните
нередовности.
13. "ПЕРФЕКТ МЕДИКА"ООД, гр.Стара Загора
Комисията установи, че плик №1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"ПЕРФЕКТ МЕДИКА"ООД, гр.Стара Загора, съдържа документи, изискани от
Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за
подбор, както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за
поръчка и в документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус,
финансово-икономическото състояние и техническите възможности на участника.
Размерът на гаранцията за участие е 1500.00лв.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
Пристъпи се към проверка на плик №1. В този плик се установи, че участникът не
е представил проспекти съгласно изискването на т.ІІІ.1.20 от документацията и метода на
изследване /посочен в колона D от образеца на ценово предложение/ и следва да
представи следното:
По обособени позиции с №16 - проспект за директен билирубин
Комисията установи, че във връзка с изискването на т.ІІІ.1.19 от документацията и
метода на изследване /посочен в колона D от образеца на ценово предложение/, на
основание чл.68, ал.9 ЗОП участника следва да представи по горе посочените проспекти в
срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол. С оглед на това и на
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основание чл.68, ал.9 от ЗОП на участника следва да бъде дадена възможност да
представи необходимите документи и да отстрани констатираните нередовности.
При проверка на документите в плик № 1 за обособена позиция № 4 се установи
следното:
По обособена позиция с №4 - алкална фосфатаза – изискванeто на
Възложителя е за метод „kinrtic test opt.AMP buffer”, а предложението на участника е с
метод „DEA buffer”.
Комисията установи, че оферираните продукти за обособена позиция № 4 не
отговарят на изискванията на Възложителя в т.V.5.В. и метода на изследване е различен от
посоченият в документацията/посочен в колона D от образеца на ценово предложение/.
Предвид на това и на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП Комисията предлага на
Възложителя да отстрани участника от по-нататъшно участие за обособена позиция №4.
Констатираните от Комисията нередовности и липсващи документи в офертите на
участниците:"ХИМТЕКС"ООД, "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ"ООД,
"БГ МЕД"ООД, "ТОП ДИАГНОСТИКА"ООД, "ЕКОС
МЕДИКА"ООД,
"АКВАХИМ”АД "ЕЛИТ МЕДИКАЛ"ООД, "ЕЛПАК ЛИЗИНГ"ЕООД, "ПЕРФЕКТ
МЕДИКА"ООД, описани в настоящия протокол №2, следва да бъдат отстранени и
необходимите документи да бъдат представени от посочените участниците на хартиен
носител в срок от 5/пет/ работни дни, считано от датата на получаване на горепосочените
протоколи.
Непредставянето на който и да е от горепосочените документи е основание за
отстраняването на участника.
Комисията приключи работата си по разглеждане и проверка на представените в
Плик №1 „Документи за подбор”.
Комисията ще продължи работата си след получаване на изисканите документи или
изтичане на срока за това.
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