
   

П Р О Т О К О Л  
№  2  

за отваряне, разглеждане и извършване на подбор на подадените оферти за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на 

тестове, реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория на „МБАЛ"Св.Иван 
Рилски"-Разград" АД по периодични заявки" 

 
 

Днес, 31.07.2018г., в 10:00 часа, комисия, назначена 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.; 
        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”; 

се събра 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, за да отвори, 
разгледа и класира ценовите предложения на допуснатите участници за възлагане на обществена 
поръчка за доставка, чрез открита процедура, по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на тестове, 
реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория на „МБАЛ"Св.Иван Рилски"-
Разград" АД по периодични заявки". 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № Зап-
110/31.05.2018 год. на Изпълнителния директор на „МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград" АД. 
Обществената поръчка е заведена в Регистъра на обществените поръчки с ун.№ 00757-2018-0003. 

Председателят на комисията откри заседанието в 10:00 часа, след което пристъпиха към 
отварянето на пликовете с ценови предложения на участниците по реда на постъпването им: 

№ 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. 
 
I. На заседанието присъстваха и представители на „Медицинска техника инженеринг” 

ООД, който след представяне на нотариално заверено пълномощно бяха вписани в списъка на 
присъстващите лица. 



   

Председателят на комисията обяви предмета на обществената поръчка, вида на 
процедурата и критерия за възлагане - „най-ниска цена, след което комисията започна своята 
работа. 

 
 1. Председателят на комисията отвори пликовете с предлаганите ценови параметри на  

участника- „Топ Диагностика” ООД, с Вх.№ РД-427/09.07.2018 год. за обособени позиции с 
номера: 8, 12 и 15. 

 Комисията констатира, че в трите плика се съдържат три броя ценови предложения 
изготвени по образец на Възложителя за съответните позиции. Председателят на комисията 
оповести резултатите по съответните позиции както следва:  

- за обособена позиция №8 „Хелиобактер пилори в изпражнения” предложената обща 
стойност на позицията е 15,250 лв. без ДДС; 

- за обособена позиция №12 „Автоматични пипети” предложената обща стойност на 
позицията е 722, 510 лв. без ДДС  

- за обособена позиция №15 „Тестове за анализатор за бързи тестове „GETEIN 1100”, 
произведен от GP GeTein BioMedical Inc, USA” предложената обща стойност на позицията е 
29,250 лв. без ДДС; 

Членовете на комисията пристъпиха към отварянето на следващите ценови предложения. 
 
2. Председателят на комисията отвори пликовете с предлаганите ценови параметри на  

участника- „Химтекс” ООД, с Вх.№ РД-428/10.07.2018 год. за обособени позиции с номера: 10, 11 
и 12. Комисията констатира, че в трите плика се съдържат три броя ценови предложения 
изготвени по образец на Възложителя за съответните позиции. Председателят на комисията 
оповести резултатите по съответните позиции както следва:  

- за обособена позиция №10 „Химикали” предложената обща стойност на позицията е 374 
лв. без ДДС; 

- за обособена позиция №11 „Стъклария” предложената обща стойност на позицията е 
499,630 лв. без ДДС; 

- за обособена позиция №12 „Автоматични пипети” предложената обща стойност на 
позицията е 1340,020 лв. без ДДС; 

 
3. Председателят на комисията отвори плика с предлаганите ценови параметри на  

участника- „Нова Груп Инвестмънт СРЛ”, с Вх.№ РД-429/10.07.2018 год. за обособена позиция с 
номер 12.  

Комисията констатира, че в плика се съдържа един брой ценово предложение изготвено 
по образец на Възложителя за съответната позиция. Председателят на комисията оповести 
резултатите за съответната позиция:  

- за обособена позиция №12 „Автоматични пипети” предложената обща стойност на 
позицията е 1266,840 лв. без ДДС; 

 
4. Председателят на комисията отвори пликовете с предлаганите ценови параметри на  

участника - „Перфект Медика” ООД с Вх.№ РД-430/10.07.2018 год. за обособени позиции с 
номера: 1, 2, 4А, 5, 6 и 7.  

Комисията констатира, че в шестте плика се съдържат 6(шест) броя ценови предложения 
изготвени по образец на Възложителя за съответните позиции. Председателят на комисията 
оповести резултатите по съответните позиции както следва:  



   

- за обособена позиция №1 „Клинико-Химични изследвания” предложената обща стойност 
на позицията е 3886,310 лв. без ДДС;  

- за обособена позиция №2 „Имунологичен анализатор” предложената обща стойност на 
позицията е 7779,660 лв. без ДДС; 

- за обособена позиция №4А „5 diff Хематологичен анализатор” предложената обща 
стойност на позицията е 72,500 лв. без ДДС; 

- за обособена позиция №5 „Кръвно-газов анализ” предложената обща стойност на 
позицията е 252 лв.без ДДС; 

- за обособена позиция №6 „Уринен анализатор” предложената обща стойност на 
позицията е 1,40 лв. без ДДС; 

- за обособена позиция №7 „Глюкоанализатор” предложената обща стойност на позицията 
е 50 лв. без ДДС; 
 

5. Председателят на комисията отвори плика с предлаганите ценови параметри на  
участника- „Медицинска Техника Инженеринг" ООД с Вх.№ РД-431/11.07.2018 год. за обособени 
позиции с номер: 1, 3, 4Б, 7 и 13. Комисията констатира, че в петте плика се съдържат 5(пет) броя 
ценови предложения изготвени по образец на Възложителя за съответните позиции. 
Председателят на комисията оповести резултатите по съответните позиции както следва:  

- за обособена позиция №1 „Клинико-Химични изследвания” предложената обща стойност 
на позицията е 657,50 лв. без ДДС;  

- за обособена позиция №3 „Хемостаза” предложената обща стойност на позицията е 
976,810 лв. без ДДС; 

- за обособена позиция №4Б „3 diff Хематологичен анализатор” предложената обща 
стойност на позицията е 19,375 лв. без ДДС; 

- за обособена позиция №7 „Глюкоанализатор” предложената обща стойност на позицията 
е 29,865 лв. без ДДС; 

- за обособена позиция №13 „Затворена система за взимане на кръв” предложената обща 
стойност на позицията е 4,190 лв лв. без ДДС. 

 
6. Председателят на комисията отвори пликовете с предлаганите ценови параметри на  

участника- „Марвена Диагностика” ЕООД, с Вх.№ РД-432/11.07.2018 год. за обособени позиции с 
номер: 1, 2, 3, 4А, 4Б, 5, 6 и 7. 

 Комисията констатира, че в единадесетте плика се съдържат 8(осем) броя ценови 
предложения изготвени по образец на Възложителя за съответните позиции. Председателят на 
комисията оповести резултатите по съответните позиции както следва:  

- за обособена позиция №1 „Клинико-Химични изследвания” предложената обща стойност 
на позицията е 2579,608 лв. безз ДДС; 

- за обособена позиция №2 „Имунологичен анализатор” предложената обща стойност на 
позицията е 4294, 489 лв. без ДДС; 

-  за обособена позиция №3 „Хемостаза” предложената обща стойност на позицията е 
625,209 лв. без ДДС; 

-  за обособена позиция №4А „5 diff Хематологичен анализатор” предложената обща 
стойност на позицията е 80 лв. без ДДС; 

- за обособена позиция №4Б „3 diff Хематологичен анализатор” предложената обща 
стойност на позицията е 40 лв. без ДДС; 



   

-  за обособена позиция №5 „Кръвно-газов анализ” предложената обща стойност на 
позицията е 156 лв. без ДДС; 

- за обособена позиция №6 „Уринен анализатор” предложената обща стойност на 
позицията е 1,019 лв. без ДДС; 

- за обособена позиция №7 „Глюкоанализатор” предложената обща стойност на позицията 
е 5,75 лв. без ДДС. 
 

II. След извършване на горепосочени действия на комисията, председателят на последната, 
обяви публичната част от заседанието за приключена. Представителите на участника 
„Медицинска техника инженеринг” ООД напуснаха залата и комисията продължи своята работа 
по проверка и подробно разглеждане на представените ценови предложения на участниците  в 
закрито заседание. 

Комисията разгледа представените ценови предложения на участниците с оглед тяхната 
пълнота и редовност и за съответствие с изискванията поставени от Възложителя, както и извърши 
проверка на методиката по изчисления на общите стойности по реда на тяхното постъпване.  

Комисията установи, че всички допуснати ценови предложения на участниците отговарят 
на изискаванията и условията на Възложителя- попълнени са правилно и всички суми са коректно 
изчислени и записани. 

 
Комисията съгласно представения входящ регистър на постъпилите оферти и извършената 

проверка на последните установи, че за обособена Позиция №9 ”Контролни материали и 
калибратори за урина- количествено определяне” и ОП №14 „Реактиви и консумативи за 
апарат Nyco card reader II произведен от Axis- Shield”, няма постъпила оферта от нито един от 
участниците в процедурата. Поради това комисията взе следното: 

РЕШЕНИЕ : 
Предлага на Възложителя да прекрати обществената поръчка в частта  за обособена 

позиция №9 и ОП №14 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. 

 
На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП комисията взе следното: 

 
РЕШЕНИЕ : 

1. Класира  допуснатите участници в зависимост от обособената/ите позиция/и за 
която/които участва, съобразно възприетия критерий, в обществената поръчка 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”, както следва: 

За обособена позиция №1 „Клинико-химични изследвания” с ценово предложение 
657,500 лева без ДДС на I място е класиран участника „Медицинска техника инженеринг” ООД. 

За обособена позиция №2 „Имунологичен анализатор” с ценово предложение 4294,489 
лева без ДДС на I място е класиран участника „Марвена Диагностика” ЕООД. 

За обособена позиция №3 „Хемостаза” с ценово предложение 625,209 лева без ДДС на I 
място е класиран участника „Марвена Диагностика” ЕООД. 



   

За обособена позиция №4А „5 diff Хематологичен анализатор” с ценово предложение 
72,500 лева без ДДС на I място е класиран участника „Перфект Медика” ООД. 

За обособена позиция №4Б „3 diff Хематологичен анализатор” с ценово предложение 
19,375 лева без ДДС на I място е класиран участника „Медицинска техника инженеринг” ООД. 

За обособена позиция №5 „Кръвно-газов анализ” с ценово предложение 156 лева без 
ДДС на I място е класиран участника „Марвена Диагностика” ЕООД. 

За обособена позиция №6 „Уринен анализатор” с ценово предложение 1,019 лева без 
ДДС на I място е класиран участника „Марвена Диагностика” ЕООД. 

За обособена позиция №7 „Глюкоанализатор” с ценово предложение 5,750 лева без ДДС 
на I място е класиран участника „Марвена Диагностика” ЕООД. 

За обособена позиция №8 „Хелиобактер пилори в изпражнения” с ценово предложение 
15,250 лева без ДДС на I място е класиран участника „Топ Диагностика” ООД. 

За обособена позиция №10 „Химикали” с ценово предложение 374 лева без ДДС на I 
място е класиран участника „Химтекс” ООД. 

За обособена позиция  №11 „Стъклария” с ценово предложение 499,630 лева без ДДС на 
I място е класиран участника „Химтекс” ООД. 

За обособена позиция  №12 „Автоматични пипети” с ценово предложение 722,510 лева 
без ДДС на I място е класиран участника „Топ Диагностика” ООД. 

За обособена позиция  №13 „Затворена система за вземане на кръв” с ценово 
предложение 4,190 лева без ДДС на I място е класиран участника „Медицинска техника 
инженеринг” ООД. 

За обособена позиция  №15 „GETEIN 1100”, произведен от GP GeTein BioMedical Inc, 
USA” с ценово предложение 29,250 лева без ДДС на I място е класиран участника „Топ 
Диагностика” ООД. 

 
 „Топ 

Диагностика” 
ООД 

„Химтекс” 
ООД 

Нова Груп 
Инвестмънт 

СРЛ 

„Перфект 
Медика” 

ООД 

„Медицинска 
Техника 

Инженеринг” 
ООД 

Марвена 
Диагностика” 

ЕООД 

ОП 
№1    3886,310 лв 657,500 лв 2579,608 лв. 

ОП 
№2    7779,660 лв.  4294,489 лв. 

ОП 
№3     976,810 лв. 625,209 лв. 

ОП 
№4А    72,500 лв.  80,00 лв. 

ОП 
№4Б     19,375 лв. 40, 00 лв. 

ОП 
№5    252,00 лв.  156, 00 лв. 

ОП 
№6    1,400 лв.  1,019 лв. 



   

ОП 
№7    50,00 лв. 29,865 лв. 5,750 лв. 

ОП 
№8 15,250 лв.      

ОП 
№9       

ОП 
№10  374,00 лв.     

ОП 
№11  499,630 лв.     

ОП 
№12 722,510 лв. 1340,020 лв 1266,840 лв.    

ОП 
№13     4,190 лв.  

ОП 
№14       

ОП 
№15 29,250 лв.      

 
 
 
2. Предлага класираният по т.1 на първо място участник за съответната обособена позиция 

за бъде определен за изпълнител по същата. 
 
Председателят на комисията закри заседанието на 31.07.2018 г. в 16:30 часа. Настоящия 

протокол се състави на 31.07.2018 год., в един екземпляр. 
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