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ДОКЛАД 
 

 
за резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

„открита процедура“ с предмет: „Доставка на тестове, реактиви и консумативи за нуждите 
на клинична лаборатория на „МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград" АД" по периодични заявки” в 
съответствие с разпоредбите на чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 
чл.51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки(ППЗОП). 

 
 
 

УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕКОВ, 
 

 
С Ваша Заповед № ЗАП-110/31.05.2018 год. е открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез „открита процедура“ с предмет: „Доставка на лабораторни 
тестове и реактиви за нуждите на клинична лаборатория на „МБАЛ"Св.Иван Рилски"-
Разград" АД" по периодични заявки” както и са одобрени обявление за оповестяване на 
процедурата и документация за провеждане на процедурата по възприетия критерий „най-
ниска цена”. В обществената поръчка са включени 29 (двадесет и девет) обособени позиции: 
№1 „Клинико-химични изследвания”,  №2 „Имунологичен анализатор”, №3 „Хемостаза”,  
№4А „5 diff хематологичен анализатор”, №4Б „3 diff хематологичен анализатор”, №5 
„Кръвно-газов анализ”, №6 „Уринен анализатор”, №7 „Глюкоанализатор”, №8 
„Хеликобактер пилори в изпражнения”, №9 „Контролен Контролни материали и калибратори 
за урина- количествено определяне”, №10 „Химикали”, №11 „Стъклария”, №12 
„Автоматични пипети”, №13 „Затворена система за вземане на кръв”, №14 „Реактиви и 
консумативи за апарат Nyco card reader II, произведен от Axis- Shield”, №15 „Тестове за 
анализатор за бързи тестове „GETEIN 1100”, произведен от GP GeTein BioMedical Inc, USA”. 

 
Комисията за провеждане на процедурата, определена със  заповед № ЗАП-

123/12.07.2018 год. на Изпълнителния директор на „МБАЛ„Св.Иван Рилски"-Разград"АД, в 
състав: 

Председател : д-р Любомира Русанова-Йоргакиева- лекар ординатор в Клинична 
Лаборатория; 

   и 
            Членове:1. Нели Тиханова- лекар ординатор в Клинична Лаборатория.; 

    2. Виктор викторов- юрисконсулт; 
    3. Пламена Николаева - главна медицинска сестра; 

4. Полина Жекова- специалист „Човешки ресурси”; 
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извърши необходимите действия, регламентирани в чл.54 ППЗОП, при спазване 
изискванията на ЗОП/ППЗОП и условията, определени в документацията на обществената 
поръчка с горепосочения предмет и изготви настоящия доклад, който са отразени резултатите 
от работата й. Действията на комисията са описани в протоколите от нейната работа - 
Протокол №1 от 12.07.2018 г. и Протокол №2 от 31.07.2018 г.. 

Назначената комисия в посочения по-горе състав, започна своята работа на 12.07.2018 
г., в 10:00 часа, в Библиотеката  на третия етаж на административната сграда в Централен 
корпус на МБАЛ"Св.Иван Рилски'-Разград"АД в гр.Разград, ул."Коста Петров"№ 2. 
Председателят на комисията, получи Входящия регистър на постъпилите оферти, подписа 
протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, след което в съответствие с обявените от възложителя 
условия и на основание чл. 54 от ППЗОП във връзка с чл.104, ал.2  от ЗОП, започна своята 
работа. 

Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № Зап-123/12.07.2018 
год. на Изпълнителния директор на „МБАЛ„Св.Иван Рилски"-Разград"АД, с която е 
определен състава на комисията и нейната задача и представи членовете на 
комисията.Членовете на комисията са уведомени за своята работа в комисията в съответствие 
с направеното в самата заповед отбелязване.  

Членовете на комисията попълниха декларации по чл.51, ал.8 и ал.9 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП, в 
съответствие с т.ІІІ от заповедта за назначаване на комисията. 

На заседанието на комисията, в съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.2 от ППЗОП, 
присъстваха представители на участниците „Медицинска техника инженеринг” ООД и 
„Марвена диагностика” ЕООД подали оферта за участие. 

По Регистъра на подадените оферти беше констатирано и обявено, че  в определения 
краен срок за подаване на оферти – 16:00 часа на 11.07.2018 г. в деловодството са подадени  
6/шест/ оферти за участие в процедурата от следните участници:  

 

№ по 
ред 

Участник 
/наименование/ 

Входящ номер, дата и час на получаване на 
офертата. 

1. „Топ Диагностика” ООД  РД-427/09.07.2018 год. 10:30 часа. 

2. „Химтекс” ООД РД-428/10.07.2018 год. 11:39 часа. 

3. „Нова Груп Инвестмънт СРЛ” РД-429/10.07.2018 год. 11:50 часа. 

4. „Перфект Медика” ООД РД-430/10.07.2018 год. 11:50 часа. 

5. „Медицинска Техника 
Инженеринг” ООД 

РД-431/11.07.2018 год. 10:47 часа. 

6. „Марвена Диагностика” ЕООД РД-432/11.07.2018 год. 10:47 часа. 
 
Установено бе, че офертите са поставени в запечатани, непрозрачни и с ненарушена 

цялост опаковки. 
 Комисията пристъпи към изпълнение на действията, описани в чл.54 от ППЗОП, 
чл.104 от ЗОП и представляващи публичната част от заседанието на последната обективирано 
в Протокол №1 от 12.07.2018 г. 
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I. Участник „Топ диагностика” ООД - комисията провери представените документи 
според описа участника и констатира, че всички са налични в офертата. След това подписа 
техническите предложения и пликовете с предлагани ценови параметри. 

 
II. Участник „Химтекс” ООД - комисията провери представените документи според 

описа участника и констатира, че всички са налични в офертата. След това подписа 
техническите предложения и пликовете с предлагани ценови параметри. 

 
III. Участник „Нова Груп Инвестмънт СРЛ” - комисията провери представените 

документи според описа участника и констатира, че всички са налични в офертата. След това 
подписа техническите предложения и пликовете с предлагани ценови параметри. 

 
IV. Участник „Перфект Медика” ООД - комисията провери представените 

документи според описа участника и констатира, че всички са налични в офертата. След това 
подписа техническите предложения и пликовете с предлагани ценови параметри. 

 
 V. Участник „Медицинска Техника Инженеринг” ООД - комисията провери 

представените документи според описа участника и констатира, че всички са налични в 
офертата. След това подписа техническите предложения и пликовете с предлагани ценови 
параметри на участника. 

 
VI. Участник „Марвена Диагностика” ЕООД - комисията провери представените 

документи според описа участника и констатира, че всички са налични в офертата. След това 
подписа техническите предложения и пликовете с предлагани ценови параметри. 

С това приключи публичната част от работата на комисията. 

В закрити заседания комисията продължи своята работа по разглеждане и оценяване, 
съгласно предварително обявените условия, личното състояние  и критерий за подбор на 
възложителя. Комисията е разгледала техническите предложения на участниците за 
обособените позиции, за които участват. В резултат на което е установила несъответствие в 
техническото предложение за ОП№6 „Уринен анализатор” и в мострите представени за 
ОП№13 „Затворена система за вземане на кръв” на участника „Химтекс” ООД.  

Техническите предложения и мостри на останалите участници в процедурата 
отговарят по форма и съдържание с изискванията на Възложителя и са в пълно съответсвие. 
Възоснова на тези констатации комисията е пристъпи към разглеждане на ценовите 
предложения/оферти на участниците за обособените позиции, за които са допуснати да 
участват. 

Предвид гореизложеното и действията на комисията съгласно нормативната уредба 
обективирани в протоколите от работата на последната: 

С Решения по Протокол №1 от 12.07.2018 г. от свое заседание, комисията е 
предложила на Възложителя за отстраняване от участие в обществената поръчка с 
горепосочения предмет, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от Закона за обществените 
поръчки(ЗОП) участника „Химтекс" ООД за обособени позиции №6 и №13 

Следващия етап от процедурата е отваряне на ценовите предложения на участниците 
по реда на тяхното постъпване, комисията констатира следните положения подробно описани 
в Протокол №2 от 31.07.2018 год. от работата на комисията. По-долу са изброени основните 
моменти, които са основанията за взетите от нея решения.  
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I. Участник „Топ диагностика” ООД- участникът е спазил изискванията на 
Възложителя в документацията за методиката на ценообразуване. Ценовото предложение е 
попълнено коректно, няма грешки в записването и пресмятането на общата стойност за 
всички обособени позиции, за които участника е подал оферти. 

II. Участник „Химтекс” ООД - участникът е спазил изискванията на Възложителя в 
документацията за методиката на ценообразуване. Ценовото предложение е попълнено 
коректно, няма грешки в записването и пресмятането на общата стойност за тези обособени 
позиции, за които участника е подал оферти и съответно е бил допуснат до класиране. 

III. Участник „Нова груп инвестмънт СРЛ”- участникът е спазил изискванията на 
Възложителя в документацията за методиката на ценообразуване. Ценовото предложение е 
попълнено коректно, няма грешки в записването и пресмятането на общата стойност за 
всички обособени позиции, за които участника е подал оферти. 

IV. Участник „Перфект Медика” ООД- участникът е спазил изискванията на 
Възложителя в документацията за методиката на ценообразуване. Ценовото предложение е 
попълнено коректно, няма грешки в записването и пресмятането на общата стойност за 
всички обособени позиции, за които участника е подал оферти. 

V. Участник „Медицинска Техника Инженеринг” ООД -участникът е спазил 
изискванията на Възложителя в документацията за методиката на ценообразуване. Ценовото 
предложение е попълнено коректно, няма грешки в записването и пресмятането на общата 
стойност за всички обособени позиции, за които участника е подал оферти. 

VI. Участник „Марвена Диагностика” ЕООД - участникът е спазил изискванията на 
Възложителя в документацията за методиката на ценообразуване. Ценовото предложение е 
попълнено коректно, няма грешки в записването и пресмятането на общата стойност за 
всички обособени позиции, за които участника е подал оферти. 

 
С Решения по Протокол №2 от 31.07.2018 г. от свое заседание, комисията е 

предложила на възложителя да прекрати обществената поръчка в частта  за обособена 
позиция №9 „Контролни материали и калибратори за урина-количествено определяне” 
и за ОП №14 „Реактиви и консумативи за апарат Nyco card reader II, произведен от 
Axis- Shield” в процедурата за възлагане на  открита обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на тестове, реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория на 
„МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград" АД" по периодични заявки”, на основание чл.110, 
ал.1,т.1 от ЗОП, поради липса на постъпила оферта за обособената позиция. 

 
С Решения по Протокол №2 от 31.07.2018 г. от свое заседание, комисията на 

основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, след разглеждане на представените оферти е допуснала до 
оценка в съответствие с изискванията на Възложителя съобразно възприетия критерий и 
класирала на първо място, в обществената поръчка  с горепосочения предмет, следните 
участници: 

I място участник „Медицинска техника инженеринг” ООД за обособена позиция №1 с 
ценово предложение 657,50 лева без ДДС; 

I място участник „Марвена Диагностика” ЕООД за обособена позиция  №2 с ценово 
предложение 4294,489 лева без ДДС; 

I място участник „Марвена  Диагностика” ЕООД за обособена позиция №3 с ценово 
предложение 625,209 лева без ДДС; 

I място участник „Перфект Медика” ООД за обособена позиция №4А с ценово 
предложение 72,500 лева без ДДС ; 

I място участник „Медицинска техника инженеринг” ООД за обособена позиция №4Б с 
ценово предложение 19,375 лева без ДДС 
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I място участник „Марвена  Диагностика” ООД за обособена позиция №5 с ценово 
предложение 156,00 лева без ДДС ; 

I място участник „Марвена  Диагностика” ООД за обособена позиция №6 с ценово 
предложение 1,019 лева без ДДС 

I място участник „Марвена  Диагностика” ООД за обособена позиция №7 с ценово 
предложение 5,750 лева без ДДС ; 

I място участник „Топ  Диагностика” ООД за обособена позиция №8 с ценово 
предложение 15,250 лева без ДДС; 

I място участник „Химтекс” ООД за обособена позиция №10 с ценово предложение 
374,00 лева без ДДС ; 

I място участник „Химтекс” ООД за обособена позиция №11 с ценово предложение 
499.630 лева без ДДС ; 

I място участник „Топ  Диагностика” ООД за обособена позиция №12 с ценово 
предложение 722,510 лева без ДДС; 

I място участник „Медицинска техника инженеринг” ООД за обособена позиция  №13 
с ценово предложение 4,190 лева без ДДС. 

I място участник „Топ  Диагностика” ООД за обособена позиция №15 с ценово 
предложение 29,250 лева без ДДС 

 
Предвид гореизложеното, комисията предлага да бъде определен за изпълнител и бъде 

сключен договор за обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни тестове и 
реактиви за нуждите на клинична лаборатория на „МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград" АД" по 
периодични заявки” участника класиран на I място, по съответната обособена позиция. 

 
На основание чл.106, ал.1 от ЗОП и чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, комисията предаде 

на Възложителя настоящия доклад, протоколите от работата на комисията, заедно с цялата 
документация за обществената поръчка. 
 

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр. 
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