
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ТРОЯН” ЕООД

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  
№ 2

на основание чл. 72 от ЗОП от заседание на комисията, назначена със Заповед
№  А - 127/ 19.02.2016 г. на управителя на „МБАЛ - Троян” ЕООД със задача да
разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в открита  процедура за

възлагане на  обществена поръчка с предмет  „Доставка на медицински консумативи
и 

лабораторни реактиви за нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД

 Днес,  24.02.2016  г.  на  основание  Глава  V  -  Открита  процедура,  Раздел  ІІ  -
Разглеждане,  оценка  и  класиране  на  офертите  от  ЗОП,  комисията  назначена  със
Заповед № А - 127/ 19.02.2016 г. на управителя на “Многопрофилна болница за активно
лечение -Троян” ЕООД в състав:

Председател: Мая Меицова - Главна медицинска сестра
и Членове:  1. Д-р Валентина Александрова  Началник Клинична Лаборатория

         2. Светлана Нановска - Ръководител финансово-счетоводен сектор
                                3. Валентина Даскалова - Главен  експерт  социална и здравна        
                                    политика  при Община - Троян
                                4. Емил Цветанов - адвокат
се събра в  09.00 часа в конферентната  зала на “Многопрофилна болница  за активно
лечение  -  Троян” ЕООД  за  провеждане  на  открита  процедура   за  възлагане  на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи и лабораторни
реактиви за нуждите на „МБАЛ - Троян” ЕООД.
          Решено бе Комисията да продължи  с оценка и класиране на кандидатите след
проверка на документ за внесена банкова гаранция от “Ридаком” ООД. В указания срок
5  работни  дни  от  датата  на  получаване  на  протокола,  по  банковата  сметка  на
дружеството на 22.02.2016 г. е внесена исканата банкова гаранция от „Ридаком” ООД. 
        Комисията  продължи  работата  си  като  започна  да  разглежда  документите  на
участниците,  представени  в  Плик  №  2  „Предложение  за  изпълнение  на  поръчката”
/Образец  №  8/,  по  реда  на  постъпването  им.  След  разглеждане  на  предложенията
Комисията установи:

1. Участникът „Перфект  Медика”ООД кандидатства по една обособена позиция -
№ 3.

          Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената от
него оферта до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително  от крайния
срок  за  получаване  на  офертите.  Предложението  отговаря  на  изискването  на
възложителя , което е 90 дни.
          Предлага  срок на отложено плащане  30 /тридесет/ календарни  дни. Същият
отговаря на изискването на възложителя.
          Предлага срок на доставка  2 /два/ календарни дни за редовни поръчки и 24  часа
за спешни заявки.
          Направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията
поставени от възложителя.
          Комисията  пристъпи  към отваряне  на  пликовете  с  № 3  “Предлагана  цена”.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.



2. Участникът  „Медицинска  Техника  Инженеринг” ООД,  кандидатства  по  три
обособени позиции - № 1, № 2 и № 6. 

В  Плик  №  2  „Предложение  за  изпълнение  на  поръчката” са  поставени  три  отделни
запечатани плика  „Предложение за изпълнение на поръчката” по съответните позиции,
които са с еднакви условия.
          Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената от
него оферта до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително  от крайния
срок  за  получаване  на  офертите.  Предложението  отговаря  на  изискването  на
възложителя , което е 90 дни.
          Предлага  срок на отложено плащане  30 /тридесет/ календарни  дни. Същият
отговаря на изискването на възложителя.
          Предлага срок на доставка  5 /пет/ календарни дни за редовни поръчки и 24  часа
за спешни заявки.
          Направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията
поставени от възложителя.
          Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с № 3  “Предлагана цена”. 
В  Плик  №  3  „Предлагана  цена”  са  поставени  три  отделни  запечатани  плика
„Предлагана цена” по съответните позиции.
 Офертите бяха подписана от трима членове на комисията.

3. Участникът  „Дъчмед  Интернешанъл”  ООД кандидатства  по  една  обособена
позиция - № 1.

          Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената от
него оферта до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително  от крайния
срок  за  получаване  на  офертите.  Предложението  отговаря  на  изискването  на
възложителя , което е 90 дни.
          Предлага  срок на отложено плащане  30 /тридесет/ календарни  дни. Същият
отговаря на изискването на възложителя.
          Предлага срок на доставка  5 /пет/ календарни дни за редовни поръчки и 24  часа
за спешни заявки.
          Направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията
поставени от възложителя.
          Комисията  пристъпи  към отваряне  на  пликовете  с  № 3  “Предлагана  цена”.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.

4. Участникът  „Лабекс Инженеринг” ООД. 
          Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената от
него оферта до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително  от крайния
срок  за  получаване  на  офертите.  Предложението  отговаря  на  изискването  на
възложителя , което е 90 дни.
          Предлага  срок на отложено плащане  30 /тридесет/ календарни  дни. Същият
отговаря на изискването на възложителя.
          Предлага срок на доставка  5 /пет/ календарни дни за редовни поръчки и 24  часа
за спешни заявки.
          Направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията
поставени от възложителя.
          Комисията  пристъпи  към отваряне  на  пликовете  с  № 3  “Предлагана  цена”.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.

5. Участникът  „Елпак Лизинг” ЕООД кандидатства по една обособена позиция -
№ 4.



          Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената от
него оферта до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително  от крайния
срок  за  получаване  на  офертите.  Предложението  отговаря  на  изискването  на
възложителя , което е 90 дни.
          Предлага  срок на отложено плащане  30 /тридесет/ календарни  дни. Същият
отговаря на изискването на възложителя.
          Предлага срок на доставка  5 /пет/ календарни дни за редовни поръчки и 24  часа
за спешни заявки.
          Направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията
поставени от възложителя.
          Комисията  пристъпи  към отваряне  на  пликовете  с  № 3  “Предлагана  цена”.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.

6. Участникът  „АГАРТА - ЦМ” ЕООД. кандидатства по една обособена позиция -
№ 1.

          Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената от
него оферта до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително  от крайния
срок  за  получаване  на  офертите.  Предложението  отговаря  на  изискването  на
възложителя , което е 90 дни.
          Предлага  срок на отложено плащане  30 /тридесет/ календарни  дни. Същият
отговаря на изискването на възложителя.
          Предлага срок на доставка  5 /пет/ календарни дни за редовни поръчки и 24  часа
за спешни заявки.
          Направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията
поставени от възложителя.
          Комисията  пристъпи  към отваряне  на  пликовете  с  № 3  “Предлагана  цена”.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.

7. Участникът  „РИДАКОМ” ЕООД. кандидатства по една обособена позиция - №
4.

          Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената от
него  оферта  до  изтичане  на  120  /сто  и  двадесет/  календарни  дни,  включително   от
крайния срок за получаване на офертите. Изискването на възложителя е 90 дни.
          Предлага срок на отложено плащане 60 /шейсет/ календарни дни. Предлага срок
на доставка  5 /пет/ календарни дни за редовни поръчки и 24  часа за спешни заявки.
          Направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията
поставени от възложителя.
          Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  пликовете  с  №  3 “Предлагана  цена”.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.
          Съобразявайки разпоредбата на чл. 303 а, ал. 2, изречение 1 от Търговския закон,
възложителят, независимо, че участниците в обявената процедура са заявили „Срок на
отложено  плащане”  повече  от  30  дни,  Комисията  приема  като  най-дълъг  срок  на
отложено плащане - 30 дни.

Комисията  продължи  своята  работа  по  оценяване  на  офертите.   Критерият  за
оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта с показател най-ниска цена -
100%.

По  показателя  се  поставя  оценка  по  десетобалната  система.  Оценката  за  цена
представлява  отношението  на  най-ниската  цена  към  останалите.  Максималният  брой
точки  получава  офертата  с  предложена  най-ниска  цена.Точките  на  останалите
кандидати се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната



формула:
Тц= 10 х   Цена мин.                     х 100%

      Цена на кандидата

Обособена позиция  №1   
Медицински консумативи
Предложение  по  тази  позиция  са  направили  3  фирми  -  „Медицинска  Техника
Инженеринг” ООД , „Дъчмед Интернешанъл”ООД и „АГАРТА - ЦМ”ЕООД.

          При  отварянето  на  ценовата  оферта  на  „Дъчмед  Интернешанъл”  ООД  по
Обособена позиция № 1 Медицински консумативи се установи непълнота на ценовата
оферта и посочени цени само на подпозиции/ номенклатурен ред: № 21, 28, 29, 35, 39,
40   и  59.  Поради  изискаване  за  пълнота  на  офертата  по  самостоятелно  Обособени
позиции и на основание чл.69, ал.1, т. З от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване
участникът „Дъчмед Интернешанъл” ООД.
          В съответствие с нормата на чл.70, ал.1 от ЗОП, за всички обособени позиции , за
които  има  повече  от  едно  предложение  комисията  извърши  проверка  за  наличие  на
ценово  предложение,  което  е  с  20%  по-благоприятно  от  средната  стойност  на
останалите  предложения  подадени  коректно  и  отговарящи  на  изискванията  на
възложителя. 
          За обособени позиции № 2,№ 3 и № 6 не е приложима нормата на чл.70, ал.1 от
ЗОП, защото за тези позиции е подадена само една оферта.

          В Приложение  № 1 са отразени ценовите  предложения  на  останалите двама
кандидати,  посочени  в  спецификацията,  а  в  таблица  1  комплексната  оценка  на
кандидатите.

Т А Б Л И Ц А 1
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 1 -

Медицински консумативи

Участник К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10  х 100 %

„Медицинска Техника
Инженеринг” ООД

79 569,84/ 86 629,24
1 х 10 х 100%

9,185 т.

„АГАРТА - ЦМ”ЕООД
79 569,84/ 79 569,84

1 х 10 х 100%
10 т.

Обособена позиция №  2 
Клинична  химия  и  серология  -  реактиви  за  автоматични  биохимични
анализатори: „Некст“  /ALFA Wasserman/ и ВА400  / Bio Systems/
Реактиви  за автоматични хематологични анализатори  „Медоник -СА550”- девет
параметров и  „Адвия - 60” - дванадесет параметров
Консумативи за автоматичен биохимичен анализатор   „Некст”



Реактиви  и  консумативи  за  глюкоанализатор: GL2  /на „Кабе/  
Предложение  по  тази  позиция  е  направено  само  от  един  кандидат  -  „Медицинска
Техника  Инженеринг” ООД.  В Приложение  №  2 са  отразени ценовите  предложения,
посочени в спецификацията, а в таблица 1 - оценката на кандидата.

Т А Б Л И Ц А 2
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 2 -

Клинична химия и серология - реактиви за автоматични биохимични
анализатори: „Некст“  /ALFA Wasserman/ и ВА400  / Bio Systems/

Реактиви за автоматични хематологични анализатори „Медоник -СА550”- девет
параметров и  „Адвия - 60” - дванадесет параметров

Консумативи за автоматичен биохимичен анализатор   „Некст”
Реактиви  и  консумативи  за  глюкоанализатор: GL2  /на „Кабе/

Участник К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10  х 100 %

„Медицинска Техника
Инженеринг” ООД

87 794,53/ 87 794,53
1 х 10 х 100%

10 т.

Обособена позиция №  3 - 
Тест  ленти за уринен анализатор „DIRUI H-100” и контролен материал - урина
Коагулация - реактиви за автоматичен коагулометър „Тромболайзер Компакт Х”
и полуавтоматичен коагулометър „Мерлин - МС1”
Консумативи  за  автоматичен  коагулометър  „Тромболайзер  Компакт  Х”  и
полуавтоматичен коагулометър  „Мерлин - МС1”
Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор „Combi line”  Eschweiler
Реактиви  и  консумативи  за  глюкоанализатор: C line  /Biosel /
Реактиви  и  консумативи  за  автоматичен  имунологичен  анализатор AIA-360  на
TOSOH
Предложение по тази позиция е направено само от един кандидат - „Перфект Медика”
ООД.  В  Приложение  №  3  са  отразени  ценовите  предложения,  посочени  в
спецификацията, а в таблица 1 - оценката на кандидата.

Т А Б Л И Ц А 3
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 3 -

Тест  ленти за уринен анализатор „DIRUI H-100” и контролен материал - урина
Коагулация - реактиви за автоматичен коагулометър „Тромболайзер Компакт Х”

и полуавтоматичен коагулометър „Мерлин - МС1”
Консумативи за автоматичен коагулометър „Тромболайзер Компакт Х” и

полуавтоматичен коагулометър  „Мерлин - МС1”
Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор „Combi line”  Eschweiler



Реактиви  и  консумативи  за  глюкоанализатор: C line  /Biosel /
Реактиви и консумативи за автоматичен имунологичен анализатор AIA-360 на

TOSOH

Участник К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10  х 100 %

„Перфект Медика” ООД
96 396,24/ 96 396,24

1 х 10 х 100%
10 т.

Обособена позиция №  4 -
Експресни тестове
Предложение  по  тази  позиция  са  направили  3 фирми  -  „Лабекс  Инженеринг” ООД  ,
„Елпак Лизинг” ЕООД и „РИДАКОМ” ЕООД. В Приложение № 4 са отразени ценовите
предложения,  посочени  в  спецификацията,  а  в  таблица  4  комплексната  оценка  на
кандидатите.

Т А Б Л И Ц А 4
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 4 -

Експресни тестове

Участник К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10  х 100 %

„Елпак Лизинг” ЕООД 1 130,00/ 1 130,00 
1 х 10 х 100%

10 т.

„Лабекс Инженеринг”
ООД

1 130,00/ 1 183,00 
1 х 10 х 100%

9,552 т.

„РИДАКОМ” ЕООД
1 130,00/ 1 779,20 

1 х 10 х 100%
6,352 т.

Обособена позиция №  5 - 
Реактиви и консумативи за изследване на гликиран хемоглобин на NycoCard     /ф-
ма AXIS - Shield/
Няма подадени оферти по тази обособена позиция.позиция.



Обособена позиция №  6   -   
Консумативи за еднократна употреба
Предложение  по  тази  позиция  е  направено  само  от  един  кандидат  -  „Медицинска
Техника  Инженеринг” ООД.  В Приложение  №  6 са  отразени ценовите  предложения,
посочени в спецификацията, а в таблица 6 - оценката на кандидата.

Т А Б Л И Ц А  6
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 6 -

Участник К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10  х 100 %

„Медицинска Техника
Инженеринг” ООД

362,25/ 362,25
1 х 10 х 100%

10 т.

След обобщаване на резултатите комисията  направи следното класиране:
            

 По обособена позиция  № 1  „Медицински консумативи” 
1. На първо място  „АГАРТА - ЦМ”ЕООД с оценка 10 точки по критерия

„Най-ниска цена”.
2. На  второ  място     „Медицинска  Техника  Инженеринг”  ООД  с  оценка

9,185 т.                                  

 По обособена позиция № 2
      Клинична химия и серология - реактиви за автоматични биохимични   
      анализатори: „Некст“  /ALFA Wasserman/ и ВА400  / Bio Systems/
      Реактиви за автоматични хематологични анализатори „Медоник -СА550”-   
      девет параметров и  „Адвия - 60” - дванадесет параметров
      Консумативи за автоматичен биохимичен анализатор   „Некст”
      Реактиви  и  консумативи  за  глюкоанализатор: GL2  /на „Кабе/  
      класира  „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, с оценка 10 точки.

 По обособена позиция  № 3
      Тест  ленти за уринен анализатор „DIRUI H-100” и контролен материал - урина
      Коагулация - реактиви за автоматичен коагулометър „Тромболайзер Компакт
      Х” и полуавтоматичен коагулометър „Мерлин - МС1”
      Консумативи за автоматичен коагулометър „Тромболайзер Компакт Х” и  
      полуавтоматичен коагулометър  „Мерлин - МС1”
      Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор „Combi line”  Eschweiler
      Реактиви  и  консумативи  за  глюкоанализатор: C line  /Biosel /
      Реактиви и консумативи за автоматичен имунологичен анализатор AIA-360 на
      TOSOH
      класира  „Перфект Медика” ООД,  с оценка 10 точки.
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