
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 
 

 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: 

mbalgab@gmail.com 

 
    Протокол № 1 /21.06.2018 год. 

Днес, 21.06.2018г. в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Ад – гр. Габрово, 

се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-06-494/21.06.2018 г. на Д-р 

Николина Генева изпълняваща длъжността Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота 

Венкова” АД – Габрово съгласно Заповед РД-06-460/11.06.2018г. имаща за задача да разгледа, 

оцени и класира предложенията подадени за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка на реактиви, 

консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен 

център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” 

АД –Гр. Габрово” открита с Решение № 446/15.05.2018г. и публикувано обявление в АОП с №  

00748-2018-0010/15.05.2018г. 

Заседанието започна в 10:00 ч. 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  Д-р Галя Фъртунова – началник Клинична лаборатория 

Членове:  1. адв. Николай Миланов 

2. Петя Попова - специалист обществени поръчки; 

  3. д-р Мая Нейкова – началник ОТХ ; 

  4. Д-р Антонита Катранджиева – началник МБ лаборатория 

 

След като констатира, че комисията е в пълен състав, председателят на комисията 

откри заседанието за отваряне на офертите и запозна присъстващите със съдържанието на 

Заповед № РД-06-494/21.06.2018г. на Д-р Николина Генева изпълняваща длъжността 

Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово съгласно Заповед РД-06-

460/11.06.2018г. за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

подадените оферти.  

Преди началото на заседанието председателят на комисията получи постъпилите 

оферти, като предаването им беше документирано съгласно изискванията на чл.48, ал.6 от 

Правилника за прилагане на ЗОП/ППЗОП/. 

До обявения краен срок за подаване на оферти/20.06.2018г./ в деловодството на 

лечебното заведение са постъпили деветнадесет  предложения както следва: 

1. Вх. № 1/ 11.06.2018г. 10:05ч. – участник „ Бул Био - НЦЗПБ ” ЕООД 

2. Вх. № 2/18.06.2018г. 09:13ч. – участник „Диахим“ ЕАД  

3. Вх. № 3/18.06.2018г. 14:40ч. – участник „Драгнев и сие“ ООД  

4. Вх. № 4/19.06.2018г. 09:23ч. – участник „Аквахим“ АД  

5. Вх. № 5/19.06.2018г. 10:20ч. – участник „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД  

6. Вх. № 6/19.06.2018г. 10:23ч. – участник „Топ Диагностика“ ООД  

7. Вх. № 7/19.06.2018г. 10:25ч. – участник „Медиклим“ ЕООД  

8. Вх. № 8/ 19.06.2018г. 10:30ч. – участник „Диасистемс” ЕООД 

9. Вх. № 9/20.06.2018г. 08:36ч. – участник „Диахем“ ООД  
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10. Вх. № 10/20.06.2018г. 08:45ч. – участник „Елпак - Лизинг“ ЕООД 

11. Вх. № 11/20.06.2018г. 08:50ч. – участник „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД  

12. Вх. № 12/20.06.2018г. 09:10ч. – участник „Нова Груп Инвестмент СРЛ“ ООД 

13. Вх. № 13/20.06.2018г. 09:51ч. – участник „Интер Бизнес 91“ ЕООД 

14. Вх. № 14/20.06.2018г. 09:55ч. – участник „Ридаком“ ООД 

15. Вх. № 15/20.06.2018г. 09:57ч. – участник „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД  

16. Вх. № 16/20.06.2018г. 12:20ч. – участник „Елта 90М” ООД  

17. Вх. № 17/20.06.2018г. 13:45ч. – участник „Оптим Ко” ООД  

18. Вх. № 18/20.06.2018г. 13:20ч. – участник „Лабекс Инженеринг“ ООД 

19. Вх. № 19/20.06.2018г. 16:20ч. – участник „АВЛ София“ ЕООД 

След крайния срок липсват  постъпили или върнати оферти. 

 

В обявеното време за отваряне на офертите се явиха  следните представители на 

фирмите участници, които се легитимираха ,попълниха  и подписаха списък на 

присъстващите лица неразделна част от договора. 

1. Деница Владимирова Костова – Търговски представител на фирма „Елпак - Лизинг“ 

ЕООД, с пълномощно № 10/02.01.2018г. 

В обявеното време за отваряне на офертите не се явиха  представители на средствата 

за масово осведомяване. 

След получаването на офертите, председателят и членовете на комисията, назначена 

от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, попълниха и подписаха 

декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Съгласно чл.54 ал.5 от ППЗОП комисията предлага на представителя на фирма „Елпак 

- Лизинг“ ЕООД в лицето на Деница Костова да подписва заедно с членовете на комисията 

техническите предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, но тя 

отказа. 

 

Комисията пристъпи към: 

I. Отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка (оферта), оповестяване на 

нейното съдържание и проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ съгласно изискванията на чл.54 ал. 1-5 от ППОЗП. 

Участник № 1 „Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София бул. „ Янко Сакъзов“ №26  е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е 

подал оферта за Позиция №14; Позиция №15; Позиция №16, Позиция №17; Позиция №18; 

Позиция №19 Позиция №22 – 22.4, 22.6, 22.8, 22.13, 22.14, 22.17, 22.20, 22.21, 22.22, 22.24, 

22.25, 22.26, 22.32, 22.35, 22.40, 22.43, 22.46, 22.49, 22.50, 22.51, 22.54, 22.56, 22.58, 22.61, 22.62, 

22.63; Позиция №23 – 23.1, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9; Позиция №24 – 24.1, 24.2, 24.3, 

24.6, 24.12, 24.13, 24.14, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.30, 24.31, 24.36; Позиция №25 – 25.4, 25.5, 

25.6, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13; Позиция №28 -28.15.  При отваряне на офертата на „Бул Био - 

НЦЗПБ” ЕООД се установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
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параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, след което трима членове на 

комисията подписаха техническото предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.   

 
Участник № 2 „Диахим“ ЕАД,  със седалище и адрес на управление: гр. София бул. „ 

Проф. Цв. Лазаров“ №110  е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №25 – 25.4, 25.5, 25.6, 25.9, 25.13. При отваряне на офертата на „Диахим“ 

ЕАД се установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, след което трима членове на 

комисията подписаха техническото предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.   

 
Участник № 3 „Драгнев и сие“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, 

ул. „Неофит Рилски“ №2 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №2. При отваряне на офертата на „Драгнев и сие“ ООД се установи, че е 

наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията 

оповести съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията подписаха 

техническото предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 4 „Аквахим“ АД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

„Проф. Цв. Лазаров“ №83 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №4; Позиция №23 – 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.11, 23.12, 23.13; Позиция 

№30 – 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.19, 30.20, 30.21, 30.22, 30.23, 30.27, 30.28, 30.29, 30.30. При 

отваряне на офертата на „Аквахим“ АД се установи, че е наличен отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, 

след което трима членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете  с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 5 „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София, бул. „Ломско Шосе“ №228А е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът 

е подал оферта за Позиция №32. При отваряне на офертата на „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД се 

установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията оповести съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 6 „Топ Диагностика“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София, бул. „Витоша“ №188 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е 

подал оферта за Позиция №1; Позиция №5; Позиция №13. При отваряне на офертата на „Топ 

Диагностика“ ООД се установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, след което трима 
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членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете  с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 7 „Медиклим“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Бесарабия“ №108В, ет.1 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №24 – 24.15, 24.16; Позиция №25 – 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.10, 

25.11, 25.13; Позиция №29 – 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 2911, 29.12, 

29.13, 29.14. При отваряне на офертата на „Медиклим“ ЕООД се установи, че е наличен 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията подписаха техническото 

предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 8 „Диасистемс” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, 

ул. „Христо Ценов“ №10 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №24 – 24.22, 24.25; Позиция №27 – 27.2, 27.4, 27.5, 27.7, 27.8, 27.11, 27.12, 

27.13, 27.37, 27.38. При отваряне на офертата на „Диасистемс” ЕООД се установи, че е наличен 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията подписаха техническото 

предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 9 „Диахем“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. 

„Преслав“ №15 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта за 

Позиция №31. При отваряне на офертата на „Диахем“ ООД се установи, че е наличен отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията подписаха техническото 

предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 10 „Елпак - Лизинг“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

Варна, ул. „Д-р Иван Богров“ №12 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът 

е подал оферта за Позиция №5; Позиция №11 – 11.9, 11.25, 11.26, 11.27; Позиция №22 – 22.4, 

22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 

22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.33, 22.34, 22.35, 22.36, 22.37, 

22.39, 22.40, 22.41, 22.42, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.48, 22.49, 22.50, 22.51, 22.52, 22.54, 22.55, 

22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.63; Позиция №23 – 23.1, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 

23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13. При отваряне на офертата на „Елпак - Лизинг“ ЕООД 

се установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията оповести съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“.   
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Участник № 11 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Димитър Моллов“, ж.к Младост №1, бл. 28Б е представил офертата 

в запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта за Позиция №1; Позиция №3; Позиция 

№6; Позиция №10 – 10.2; Позиция №11 – 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.9, 11.17, 11.25, 11.26, 11.27; 

Позиция №13; Позиция №27 – 27.11, 27.15, 27.36, 27.37, 27.38; Позиция №28 – 28.3; Позиция 

№30 – 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.18, 

30.19, 30.20, 30.21, 30.22, 30.23, 30.27, 30.28, 30.29, 30.30. При отваряне на офертата на 

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД се установи, че е наличен отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, 

след което трима членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете  с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 12 „Нова Груп Инвестмент СРЛ“ ООД, със седалище и адрес на 

управление: Румъния, гр. Отопени, ул. „Ойтуз“ №47Ц е представил офертата в запечатана 

опаковка.  Участникът е подал оферта за Позиция №10 – 10.12; Позиция №12 – 12.3; Позиция 

№21 – 211; Позиция №24 – 24.21, 24.22, 24.23, 24.25, 24.26; Позиция №27 – 27.1, 27.3, 27.4, 27.5, 

27.7, 27.8, 27.9, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 

27.24, 27.26, 27.27, 27.28, 27.29, 27.30, 27.31, 27.32, 27.35, 27.36, 27.37, 27.38, 27.39. При 

отваряне на офертата на „Нова Груп Инвестмент СРЛ“ ООД се установи, че е наличен отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията подписаха техническото 

предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 13 „Интер Бизнес 91“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ул. „Кешан“ №6 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №7; Позиция №11 – 11.18, 11.19, 11.20. При отваряне на офертата на 

„Интер Бизнес 91“ ЕООД се установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, след което 

трима членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете  с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 14 „Ридаком“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Коломан“ №1, Административна сграда на стадион Славия, офис 27 е представил офертата в 

запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта за Позиция №14; Позиция №15 - 15.1,15.2 

15.3, 15.4, 15.10, 15.11; Позиция №16 - 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7,16.8, 16.9, 16.10, 16.11. 16.12. 

16.13, 16.14, 16.15; Позиция №17; Позиция №18; Позиция № 19; Позиция №21; Позиция №22; 

Позиция №23 - 23.1, 23.2. 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23,7, 23.8, 23.9; Позиция №24 - 24.1,24.2, 24.3, 

24.4, 24.6,24.11,24.12, 24.13, 24.14, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22,24.25, 24.26, 24.27, 

24.28, 24.29, 24.30, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 24.35; Позиция №25 - 25.10, 25.14, 25.15, 25.13, 
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25.9, 25.11, 25.8, 25.7, 25.3; Позиция №26; Позиция №27 - 27.1, 27.4, 27.5, 27.7,27.8, 27.9, 27.11, 

27.12, 27.13, 27.15, 27.23. При отваряне на офертата на „Ридаком“ ООД се установи, че е 

наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията 

оповести съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията подписаха 

техническото предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 15 „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Бачо Киро“ №45 е представил офертата в запечатана опаковка.  

Участникът е подал оферта за Позиция №24 – 24.32, 24.33, 24.34, 24.35; Позиция №25 – 25.2, 

25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.9, 25.11, 25.13. При отваряне на офертата на „Ес Джи Пи Био 

Дайнамикс” ООД се установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, след което трима 

членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете  с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 16 „Елта 90М” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Враня“ №82 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта за 

Позиция №22 – 22.2, 22.3; Позиция №23 – 23.1, 23.2, 23.3, 23.6, 23.10; Позиция №24 – 24.11, 

24.15, 24.16, 24.26, 24.27, 24.29, 24.33, 24.34, 24.35; Позиция №25 – 25.13, 25.14, 25.15, 25.16; 

Позиция №30 – 30.23, 30.27, 30.32. При отваряне на офертата на „Елта 90М” ООД се установи, 

че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията 

оповести съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията подписаха 

техническото предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 17 „Оптим Ко” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

Атанас Далчев, 1 вх. Б е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №10 – 10.8; Позиция №11 – 11.2, 11.3, 11.5, 11.9, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 

11.18, 11.21, 11.25, 11.26, 11.27; Позиция №22 – 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.14, 22.15, 22.18, 

22.20, 22.21, 22.22, 22.25, 22.27, 22.29, 22.32, 22.35, 22.36, 22.37, 22.40, 22.42, 22.43, 22.45, 22.53, 

22.54, 22.55, 22.56, 22.57, 22.58, 22.60, 22.62, 22.63; Позиция №23 – 23.1, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 

23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13; Позиция №24 – 24.1, 24.2, 24.3, 24.8, 24.13, 24.14, 

24.28, 24.30, 24.31, 24.32; Позиция №25 – 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.13; Позиция №28 – 

28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.14, 28.15, 28.16, 28.19; Позиция №30 – 30.3, 30.4, 30.6, 30.8. При 

отваряне на офертата на „Оптим Ко” ООД се установи, че е наличен отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, 

след което трима членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете  с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 18 „Лабекс Инженеринг“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София, бул. „Симеоновско шосе“ №48 е представил офертата в запечатана опаковка.  
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Участникът е подал оферта за Позиция №1; Позиция №13; Позиция №27 – 27.4, 27.5, 27.8, 

27.11, 27.12, 27.13, 27.15, 27.36. При отваряне на офертата на „Лабекс Инженеринг“ ООД се 

установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията оповести съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
Участник № 19 „АВЛ София“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

бул. „Витоша“ №137, ет. 1, офис 1 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът 

е подал оферта за Позиция №1; Позиция №5; Позиция №11 – 11.2, 11.5, 11.7, 11.9, 11.14, 11.15, 

11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.25, 11.26, 11.27; Позиция №13; Позиция №28 – 28.10, 28.11, 

28.12. При отваряне на офертата на „АВЛ София“ ЕООД се установи, че е наличен отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията подписаха техническото 

предложение и пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 
След извършване на гореописаните действия на комисията приключи публичната 

част на заседанието. В периода  21.06.2018г. – 26.06.2018г.  комисията продължи работата си 

при закрити врати. 

 
ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

Участник № 1 „Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

София бул. „ Янко Сакъзов“ №26  е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е 

подал оферта за Позиция №14; Позиция №15; Позиция №16, Позиция №17; Позиция №18; 

Позиция №19 Позиция №22 – 22.4, 22.6, 22.8, 22.13, 22.14, 22.17, 22.20, 22.21, 22.22, 22.24, 

22.25, 22.26, 22.32, 22.35, 22.40, 22.43, 22.46, 22.49, 22.50, 22.51, 22.54, 22.56, 22.58, 22.61, 22.62, 

22.63; Позиция №23 – 23.1, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9; Позиция №24 – 24.1, 24.2, 24.3, 

24.6, 24.12, 24.13, 24.14, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.30, 24.31, 24.36; Позиция №25 – 25.4, 25.5, 

25.6, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13; Позиция №28 -28.15. Комисията направи следните 

констатации, относно редовността на представените  документи от участник „Бул Био - 

НЦЗПБ” ЕООД: 

В предоставения от участника електронен ЕЕДОП в Част II Информация за 

икономическия оператор, буква д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да 

получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни 

в съответната държава членка?, Участникът е посочил отговор НЕ.  

В същото време в Част III Основания за изключване в Б: Основания, свързани с 

плащането на данъци или социалноосигорителни вноски: 

- Плащане на данъци 

- Плащане на социалноосигурителни вноски 
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Участникът е посочил, че не е извършил нарушения свързани със задължения за 

плащането им.  

Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците, по всяко 

време да предостави всички или част от документите, чрез които се доказва информацията 

посочена в ЕЕДОП. Във тази връзка участникът следва да представи нов коректно попълнен 

и цифрово подписан ЕЕДОП с коректно подадена информация в Част II Информация за 

икономическия оператор, буква д) или да представи удостоверение за платени 

социалноосигурителни вноски и данъци /към датата на подаване на офертата/ 

или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в 

съответната държава членка. 

 Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 

реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, 

кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота 

Венкова” АД –Гр. Габрово”. 

 
Участник № 2 „Диахим“ ЕАД,  със седалище и адрес на управление: гр. София бул. „ 

Проф. Цв. Лазаров“ №110  е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №25 – 25.4, 25.5, 25.6, 25.9, 25.13. Комисията направи следните 

констатации, относно редовността на представените  документи от участник „Диахим“ ЕАД: 

Офертата на участник „Диахим“ ЕАД съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение.  

 
Участник № 3 „Драгнев и сие“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, 

ул. „Неофит Рилски“ №2 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №2. Комисията направи следните констатации, относно редовността на 

представените  документи от участник „Драгнев и сие“ ООД: 

Офертата на участник „Драгнев и сие“ ООД съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение.  

 
Участник № 4 „Аквахим“ АД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

„Проф. Цв. Лазаров“ №83 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №4; Позиция №23 – 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.11, 23.12, 23.13; Позиция 

№30 – 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.19, 30.20, 30.21, 30.22, 30.23, 30.27, 30.28, 30.29, 30.30. Комисията 
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направи следните констатации, относно редовността на представените  документи от 

участник „Аквахим“ АД: 

Офертата на участник „Аквахим“ АД съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение.  

 
Участник № 5 „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София, бул. „Ломско Шосе“ №228А е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът 

е подал оферта за Позиция №32. Комисията направи следните констатации, относно 

редовността на представените  документи от участник „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД: 

В предоставения от участника електронен ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, 

Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, 

участникът е посочил, че е внедрил и прилага система за управление на качеството ЕN ISO 

9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата 

процедурата, като участникът е описал номера в ЕЕДОП и е приложил като доказателство 

копие на Сертификата за внедрена система за управление на качеството издаден от TÜV 

HELLAS (TÜV NORD) S.A, Сертификат № 041 12 0191, валиден от 02.11.2015г. до 14.09.2018г. с 

обхват: "Представителство и търговия с научна и медицинска апаратура за научно-

изследователски и диагностични лаборатории и звена, и свързаните с тях реактиви, 

консумативи и аксесоари. Сертификатът е издаден на фирма EKF-diagnostic GmbH Германия, а 

не на участник „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД.  

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП когато Възложителят установи липса, непълнота или 

несъответствие  на информацията, включително нередовност или фактическа грешка може 

да изиска от участниците, по всяко време да предоставят всички или част от документите, 

чрез които се доказва предоставената информацията. Във тази връзка участникът следва да 

представи нов коректно попълнен и цифрово подписан ЕЕДОП с коректно подадена 

информация в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление и като доказателство да представи 

копие от сертификат издавен на участник „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД за внедрена система 

за контрол на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват приложим за 

изпълнение на настоящата поръчка или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с 

предмета на настоящата процедурата. 

 Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 

реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, 

кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота 

Венкова” АД –Гр. Габрово”. 

 
Участник № 6 „Топ Диагностика“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София, бул. „Витоша“ №188 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е 
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подал оферта за Позиция №1; Позиция №5; Позиция №13. Комисията направи следните 

констатации, относно редовността на представените  документи от участник „Топ 

Диагностика“ ООД: 

Офертата на участник „Топ Диагностика“ ООД съдържа всички изискуеми документи 

за съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени 

от Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът 

съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го 

допуска до разглеждане на техническото предложение.  

 
Участник № 7 „Медиклим“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Бесарабия“ №108В, ет.1 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №24 – 24.15, 24.16; Позиция №25 – 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 256, 25.7, 25.10, 

25.11, 25.13; Позиция №29 – 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 2911, 29.12, 

29.13, 29.14. Комисията направи следните констатации, относно редовността на 

представените  документи от участник „Медиклим“ ЕООД: 

Офертата на участник „Медиклим“ ЕООД съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение.  

 
Участник № 8 „Диасистемс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Христо Ценов“ №10 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №24 – 24.22, 24.25; Позиция №27 – 27.1, 27.2, 27.4, 27.5, 27,7, 27.8, 27.11, 

27.12, 27.13, 27,37, 27,38. Комисията направи следните констатации, относно редовността на 

представените  документи от участник „Диасистемс” ЕООД: 

Офертата на участник „Диасистемс” ЕООД съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение.  

 
Участник № 9 „Диахем“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. 

„Преслав“ №15 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта за 

Позиция №31. Комисията направи следните констатации, относно редовността на 

представените  документи от участник „Диахем“ ООД: 

Офертата на участник „Диахем“ ООД съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение.  
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Участник № 10 „Елпак - Лизинг“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

Варна, ул. „Д-р Иван Богров“ №12 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът 

е подал оферта за Позиция №5; Позиция №11 – 11.9, 11.25, 11.26, 11.27; Позиция №22 – 22.4, 

22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 

22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.33, 22.34, 22.35, 22.36, 22.37, 

22.39, 22.40, 22.41, 22.42, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.48, 22.49, 22.50, 22.51, 22.52, 22.54, 22.55, 

22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.63; Позиция №23 – 23.1, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 

23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13. Комисията направи следните констатации, относно 

редовността на представените  документи от участник „Елпак - Лизинг“ ЕООД: 

Офертата на участник „Елпак - Лизинг“ ЕООД  съдържа всички изискуеми документи 

за съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени 

от Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът 

съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го 

допуска до разглеждане на техническото предложение.  

 
Участник № 11 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Димитър Моллов“, ж.к Младост №1, бл. 28Б е представил офертата 

в запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта за Позиция №1; Позиция №3; Позиция 

№6; Позиция №10 – 10.2; Позиция №11 – 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.9, 11.17, 11.25, 11.26, 11.27; 

Позиция №13; Позиция №27 – 27.11, 27.15, 27.36, 27.37, 27.38; Позиция №28 – 28.3; Позиция 

№30 – 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.18, 

30.19, 30.20, 30.21, 30.22, 30.23, 30.27, 30.28, 30.29, 30.30. Комисията направи следните 

констатации, относно редовността на представените  документи от участник „Медицинска 

Техника Инженеринг“ ООД: 

Офертата на участник „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД съдържа всички 

изискуеми документи за съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор поставени от Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  

Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и 

комисията го допуска до разглеждане на техническото предложение.  

 
Участник № 12 „Нова Груп Инвестмент СРЛ“ ООД, със седалище и адрес на 

управление: Румъния, гр. Отопени, ул. „Ойтуз“ №47Ц е представил офертата в запечатана 

опаковка.  Участникът е подал оферта за Позиция №10 – 10.12; Позиция №12 – 12.3; Позиция 

№21 – 211; Позиция №24 – 24.21, 24.22, 24.23, 24.25, 24.26; Позиция №27 – 27.1, 27.3, 27.4, 27.5, 

27.7, 27.8, 27.9, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 

27.24, 27.26, 27.27, 27.28, 27.29, 27.30, 27.31, 27.32, 27.35, 27.36, 27.37, 27.38, 27.39. Комисията 

направи следните констатации, относно редовността на представените  документи от 

участник „Нова Груп Инвестмент СРЛ“ ООД: 

От предоставените документи е видно, че участник „Нова Груп Инвестмент СРЛ“ ООД е 

румънска фирма със седалище и адрес на управление в Румъния, гр. Отопени, ул. „Ойтуз“ 
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№47Ц. В предоставеният ЕЕДОП от участника е посочен Мариан Предоиу – румънски 

гражданин, като управител на фирмата, но от предоставеното Удостоверение за регистрация 

не става ясно кои са лицата по чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. Поради спецификата на 

Румънското законодателство и на Румънския търговски регистър възниква невъзможността 

тази информация да бъде проверена безплатно. Възложителят не може  да провери 

декларираните обстоятелства в подадения ЕЕДОП от участника, както и коректно ли е 

положен подписа върху него.  

Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците, по всяко 

време да предостави всички или част от документите, чрез които се доказва информацията 

посочена в ЕЕДОП. Във тази връзка участникът следва да представи актуално състояние или 

друг еквивалентен документ издавен от Търговския регистър на Румъния от който да са 

видни лицата по чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. Представения документ трябва да бъде 

преведен на български език. В случай че в предоставения документ е налична информация 

различна от декларираната в предоставения ЕЕДОП, участникът следва да предостави нов 

коректно попълнен ЕЕДОП. 

 Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 

реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, 

кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота 

Венкова” АД –Гр. Габрово”. 

 
Участник № 13 „Интер Бизнес 91“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ул. „Кешан“ №6 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №7; Позиция №11 – 11.18, 11.19, 11.20. Комисията направи следните 

констатации, относно редовността на представените  документи от участник „Интер Бизнес 

91“ ЕООД: 

Офертата на участник „Интер Бизнес 91“ ЕООД съдържа всички изискуеми документи 

за съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени 

от Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът 

съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го 

допуска до разглеждане на техническото предложение.  

 
Участник № 14 „Ридаком“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Коломан“ №1, Административна сграда на стадион Славия, офис 27 е представил офертата в 

запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта за Позиция №14; Позиция №15 - 15.1,15.2 

15.3, 15.4, 15.10, 15.11; Позиция №16 - 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7,16.8, 16.9, 16.10, 16.11. 16.12. 

16.13, 16.14, 16.15; Позиция №17; Позиция №18; Позиция № 19; Позиция №21; Позиция №22; 

Позиция №23 - 23.1, 23.2. 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23,7, 23.8, 23.9; Позиция №24 - 24.1,24.2, 24.3, 

24.4, 24.6,24.11,24.12, 24.13, 24.14, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22,24.25, 24.26, 24.27, 



13 
 

24.28, 24.29, 24.30, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 24.35; Позиция №25 - 25.10, 25.14, 25.15, 25.13, 

25.9, 25.11, 25.8, 25.7, 25.3; Позиция №26; Позиция №27 - 27.1, 27.4, 27.5, 27.7,27.8, 27.9, 27.11, 

27.12, 27.13, 27.15, 27.23. Комисията направи следните констатации, относно редовността на 

представените  документи от участник „Ридаком“ ООД: 

Офертата на участник „Ридаком“ ООД съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение.  

 
Участник № 15 „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Бачо Киро“ №45 е представил офертата в запечатана опаковка.  

Участникът е подал оферта за Позиция №24 – 24.32, 24.33, 24.34, 24.35; Позиция №25 – 25.2, 

25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.9, 25.11, 25.13. Комисията направи следните констатации, 

относно редовността на представените  документи от участник „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” 

ООД: 

Офертата на участник „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД съдържа всички изискуеми 

документи за съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът 

съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го 

допуска до разглеждане на техническото предложение.  

 
Участник № 16 „Елта 90М” ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Враня“ №82 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта за 

Позиция №22 – 22.2, 22.3; Позиция №23 – 23.1, 23.2, 23.3, 23.6, 23.10; Позиция №24 – 24.11, 

24.15, 24.16, 24.26, 24.27, 24.29, 24.33, 24.34, 24.35; Позиция №25 – 25.13, 25.14, 25.15, 25.16; 

Позиция №30 – 30.23, 30.27, 30.32. Комисията направи следните констатации, относно 

редовността на представените  документи от участник „Елта 90М” ООД: 

Офертата на участник „Елта 90М” ООД съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение.  

 
Участник № 17 „Оптим Ко” ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

Атанас Далчев, 1 вх. Б е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за Позиция №10 – 10.8; Позиция №11 – 11.2, 11.3, 11.5, 11.9, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 

11.18, 11.21, 11.25, 11.26, 11.27; Позиция №22 – 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.14, 22.15, 22.18, 

22.20, 22.21, 22.22, 22.25, 22.27, 22.29, 22.32, 22.35, 22.36, 22.37, 22.40, 22.42, 22.43, 22.45, 22.53, 

22.54, 22.55, 22.56, 22.57, 22.58, 22.60, 22.62, 22.63; Позиция №23 – 23.1, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 

23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13; Позиция №24 – 24.1, 24.2, 24.3, 24.8, 24.13, 24.14, 
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24.28, 24.30, 24.31, 24.32; Позиция №25 – 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.13; Позиция №28 – 

28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.14, 28.15, 28.16, 28.19; Позиция №30 – 30.3, 30.4, 30.6, 30.8. 

Комисията направи следните констатации, относно редовността на представените  

документи от участник „Оптим Ко” ООД: 

В предоставения от участника електронен ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, 

Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, 

участникът е посочил, че е внедрил и прилага система за управление на качеството ЕN ISO 

9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата 

процедурата, като участникът е описал в ЕЕДОП Сертификат за внедрена система за 

управление на качеството ISO 9008:2015 с №03465/24.11.2017 и обхват: внос, търговия и 

дистрибуция на лабораторно оборудване, консумативи, медицински изделия и апаратура. 

Сервиз на оборудване и апаратура, издаден от ОТС. След справка с интернет сайта на 

издателя, Възложителя установи, че те не предлагат сертифициране по ISO 9008.  

Съгласно чл.54 ал.8 от ППЗОП и във връзка с чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да 

изиска от участниците, по всяко време да предостави всички или част от документите, чрез 

които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП. Във тази връзка участникът следва да 

представи нов коректно попълнен и цифрово подписан ЕЕДОП с коректно подадена 

информация в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление и като доказателство да представи 

копие от сертификат за внедрена система за контрол на качеството EN ISO 9001:2008 или 

еквивалентен, с предметен обхват приложим за изпълнение на настоящата поръчка или по-

нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата. 

 Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 

реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, 

кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота 

Венкова” АД –Гр. Габрово”. 

 
 Участник № 18 „Лабекс Инженеринг“ ООД,  със седалище и адрес на управление: 

гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №48 е представил офертата в запечатана опаковка.  

Участникът е подал оферта за Позиция №1; Позиция №13; Позиция №27 – 27.4, 27.5, 27.8, 

27.11, 27.12, 27.13, 27.15, 27.36. Комисията направи следните констатации, относно 

редовността на представените  документи от участник „Лабекс Инженеринг“ ООД: 

Офертата на участник „Лабекс Инженеринг“ ООД съдържа всички изискуеми 

документи за съответствие   с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът 

съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го 

допуска до разглеждане на техническото предложение.  

 

Участник № 19 „АВЛ София“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, 

бул. „Витоша“ №137, ет. 1, офис 1 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът 

е подал оферта за Позиция №1; Позиция №5; Позиция №11 – 11.2, 11.5, 11.7, 11.9, 11.14, 11.15, 

11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.25, 11.26, 11.27; Позиция №13; Позиция №28 – 28.10, 28.11, 
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28.12. Комисията направи следните констатации, относно редовността на представените  

документи от участник „АВЛ София“ ЕООД: 

В представения от участника плик с документи има само ЕЕДОП на хартиен носител, 

липсва ЕЕДОП за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на 

Възложителя - записано съгласно изискванията на CD носител. Във тази връзка участникът 

следва да представи цифрово подписан ЕЕДОП записан на CD носител. 

Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 

реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, 

кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота 

Венкова” АД –Гр. Габрово”. 

Като взе предвид гореизложеното, комисията след заседание единодушно  

Р Е Ш И: 

І. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията следва да изпрати протокола на 

всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

II. На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от датата на получаване

на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие 

или липса на информация, следва да представят липсващите и/или други документи които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

С това закритото заседание на комисията приключи и Председателя на комисията го 

закри. 

Изпращането на протокола ще се осъществи на посочените от участниците 

електронни адреси за кореспонденция. 

С това комисията приключи своята работа на 26.06.2018г. в 15:00 часа и закри 

заседанието. 

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове 
на комисията: 

Председател: ………………………………………..  
/Д-р Галя Фъртунова – началник Клинична лаборатория/ 

Членове: 1. ……………………………………
/адв. Николай Миланов/ 

2. …………………………………
/ Петя Попова - специалист обществени поръчки / 

3. …………………………………
/ д-р Мая Нейкова – началник ОТХ / 

4. …………………………………
/Д-р Антонита Катранджиева – началник Микробиологична 

лаборатория / 


