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П Р О Т О К О Л № 4

Днес 18.11.2014год. в 11:00часа Комисията назначена с Заповед
№426/12.09.2014год. на Изпълнителния директор се събра на четвърто закрито
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.

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

I. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като започна
с изслушване на доклада на д-р Красимира Нанчева - Колева за извършената
проверка на представените документи в плик №1, съобразно решението на
комисията от предходното заседание.

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. Писмо с вх.№ 70 00 72/28.10.2014г., постъпило в 09.50часа от фирма
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ”ООД. Съгласно решението на
комисията от предходното заседание участника следваше да представи следните
проспекти съгласно изискванията в ценовото предложение за метода на
изследване/Колона D/, както следва:

 По обособена позиция №20 - проспект за реактив за тотален
протеин

 По обособена позиця №23 - проспект за реактив за CRP
 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.
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Комисията се запозна и прие представените документи от участника
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ”ООД, като 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.

1.2. Писмо с вх.№ 70 00 72/28.10.2014г., постъпило в 10.20часа от фирма
"ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД. Съгласно решението на комисията от предходното
заседание участника следваше да представи следните документи, съгласно
изискването в ценовото предложение за метода на изследване/Колона D от
образеца на ценовото предложение, както следва:

 По обособени позиции с №29, 30 и 32 - 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 - проспекти за реактивите.

Комисията се запозна и прие представените документи от участника
"ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД, като 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.

1.3. Писмо с вх.№ 70 00 72/28.10.2014год., постъпило в 10.30часа от фирма
"ТОП ДИАГНОСТИКА"ООД. Съгласно решението на комисията от
предходното заседание участника следваше да представи следните документи,
съгласно изискванията в ценовото предложение за метода на изследване/Колона
D/, както следва:

 По обособена позиция №23 - проспект реактиви за CRP
Комисията се запозна и прие представените документи от участника "ТОП

ДИАГНОСТИКА"ООД, като 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.

1.4. Писмо с вх.№ 70 00 72/28.10.2014г., постъпило в 11.00часа от фирма
"ПЕРФЕКТ МЕДИКА"ООД. Съгласно решението на комисията от
предходното заседание участника следваше да представи следните документи,
съгласно изискванията в ценовото предложение за метода на изследване/Колона
D/, както следва:

 По обособени позиции с №16 - проспект за директен билирубин

Комисията се запозна и прие представените документи от участника
"ПЕРФЕКТ МЕДИКА"ООД, като 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.

1.5. Писмо с вх.№ 70 00 72/29.10.2014год. постъпило в 09.30часа от фирма
"ЕКОС МЕДИКА" ООД. Съгласно решението на комисията от предходното
заседание участника следваше да представи следните документи, съгласно
изискванията в документацията по т.ІІІ.1.20 във вр. с т.V.В.4, както следва:
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 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 - писмо-декларация от
производителя относно съвместимостта на реактивите с биохимичен
анализатор MINDRAY BS 300.

 По обособена позиция №29 - документ за произхода на
калибрационния материал /изискването е за калибратор от човешки
произход/

Комисията се запозна и прие представените документи от участника
"ЕКОС МЕДИКА" ООД, като 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.

1.6. Писмо с вх.№ 70 00 72/30.10.2014год. постъпило в 10.00часа от фирма
"БГ МЕД" ООД. Съгласно решението на комисията от предходното заседание
участника следваше да представи следните проспекти, съгласно изискванията в
ценовото предложение за метода на изследване/Колона D/, както следва:

 По обособена позиция №1- проспекти за реактиви за трансаминази
 По обособена позиция №2 - проспекти за реактиви за креатинкиназа

и креатинкиназа - MB, калибратор и контролни материали
 По обособена позиция №13 - проспект за реактив за креатинин
 По обособена позиция №14 - проспект за реактив за урея
 По обособена позиция №15 - проспект за реактив за пикочна

киселина
 По обособена позиция №16 - проспекти за реактиви за тотален и

директин билирубин
 По обособена позиция №17 - проспекти за реактиви за холестерол,

HDL -холестерол/директен метод/, HDL -
холестерол/преципитационен метод/, калибратор за HDL-холестерол,
LDL - холестерол/директен метод/, калибратор за LDL - холестерол,
триглецириди, контролен материал за липиди

 По обособена позиция №22 - проспект за реактив за албумин
 По обособена позиция №96 - референции за реактиви Norma

Diagnostics за хематологичен анализатор SYSMEX xs 1000i;
проспекти за обособена позиция №96.6 за хематологичен качествен
контрол; проспекти за калибратор по позиция №96.7

Комисията установи, че за обособена позиция №96, подпозиция 96.7
участника предлага продукт на ф-ма “SYSMEX”. Същевременно обаче, участника
не е представил оторизационно писмо от производителя или негов официален
представител, в полза на участника, удостоверяващи валидни права за
представителство и продажба на оферираните продукти - изискване по т.ІІІ./1/.5
от документацията за участие. Комисията счита, че за подпозиция 96.7 участника
не е представил изискуемите документи. Това води до липса на предложение,
което да отговаря на изискванията на Възложителя за подпозицията и като
следствие за цялата обособена позиция № 96, тъй като е недопустимо частично
офериране в рамките на обособената позиция - изискване по т.V.А от
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документацията. Предвид на това комисията не допуска до по нататъшно участие
кандидата "БГ МЕД" ООД за обособена позиция № 96.

Комисията се запозна с останалите представени документи от участника
"БГ МЕД" ООД и ги прие, като констатира, че участникът е представил всички
изисквани от Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за
подбор на участниците за останалите обособени позиции за които участва поради
което го допуска до по-нататъшно участие за тях, както следва - за обособени
позиции с №№ 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 96

1.7. Писмо с вх.№ 70 00 72/31.10.2014год. постъпило в 10.15часа от фирма
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД. Съгласно решението на комисията от предходното
заседание участника следваше да представи следните документи, 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, както следва:

 По обособени позиции с №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 22 - проспекти за реактивите, писмо-декларация от
производителя относно съвместимостта на реактивите с биохимичен
анализатор MINDRAY BS 300.

 По обособена позиция №29 и №30 - 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 се запозна и прие представените документи от участника
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД като 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.

Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите участници по
реда на тяхното постъпване по отношение на срок и условия на разплащане -
критерий К2 с относителна тежест - 15 точки съобразно определените условия в
документацията - таблица /Приложение 1/ към настоящия протокол.

Комисията взе решение следващото заседание на комисията за отваряне и
оповестяване на ценовите оферти да се проведе на 28.11.2014г. от 11.00ч., за
което да се уведомят всички участници в процедурата.

С това заседанието на комисията приключи.


