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обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 16:00 часа на 

31.07.2019 година.  

На 19.07.2019 г. на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана 

“Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ІD № 9090471. 

Председателят на комисията получи постъпилите 3 (три) оферти с Приемо-

предавателен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно чл. 

103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното 

постъпване: 

1. вх. № 1/26.07.2019 г.,12:02 ч. „Медиклим“ ЕООД 

2. вх. № 2/30.07.2019 г., 10:35 ч. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД 

3. вх. № 3/31.07.2019 г., 10:38 ч. „Синмед България“ ООД 

Няма оферти, постъпили след крайния срок. 

На заседанието на комисията не се яви представител на участниците. 

На основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП комисията пристъпи към разглеждането на 

постъпилите оферти на участниците. 

1. Оферта с вх. № 1/26.07.2019 г., на участника „Медиклим“ ЕООД е подадена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. С отварянето на офертата 

комисията оповести ценовото предложение, както следва: 

Предложените цени на участника „Медиклим“ ЕООД са за:  

● Обособена позиция № 1, номенклатура № 3: 

Обособена позиция № 1 - Клинична лаборатория 

№ Наименование Мярка 
Прогнозно 
количество 

Единична 
стойност 

в лева 
без вкл. 

ДДС 

Обща 
стойност 

в лева 
без вкл. 

ДДС 

Обща 
стойност 
в лева с 
вкл. ДДС 

3 
Диагностични р-ви за mini Vidas 

β 2 микроглобулин тест 100 12.6500 1 265.00 1 518.00 
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● Обособена позиция № 2, номенклатури №№ 6, 13, 14: 

Обособена позиция № 2 - Микробиологична лаборатория 

№ Наименование Мярка 
Прогнозно 
количество 

Единична 
стойност 

в лева 
без вкл. 

ДДС 

Обща 
стойност 

в лева 
без вкл. 

ДДС 

Обща 
стойност 
в лева с 
вкл. ДДС 

Лабораторни реактиви - Течни хранителни среди (банки) 

6 Колор Грам кит оп 2 103.1000 206.20 247.44 

Медицински консумативи за еднократна употреба 

13 
Пликчета за анаеробно култивиране (за 
1 - 4 петри) 

брой 200 7.1200 1 424.00 1 708.80 

14 
Пликчета за микроаерофилно 
култивиране (за 1 - 4 петри) 

брой 200 7.1200 1 424.00 1 708.80 

2. Оферта с вх. № 2/.30.07.2019 г., на участника „МТИ“ ООД е подадена в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. С отварянето на офертата 

комисията оповести ценовото предложение, както следва: 

Предложените цени на участника „МТИ“ ООД са за:  

● Обособена позиция № 1, номенклатура № 4: 

Обособена позиция № 1 - Клинична лаборатория 

№ Наименование Мярка 
Прогнозно 
количество 

Единична 
стойност 

в лева 
без вкл. 

ДДС 

Обща 
стойност 

в лева 
без вкл. 

ДДС 

Обща 
стойност 
в лева с 
вкл. ДДС 

4 

Устройства за вен.системи и взимане на кръв (затворена с-ма с аспирация) с възможност за 
използване на обикновена игла без държач 

Eпруветка от две части с бутало и 
вграден луер адаптер с перли готова за 
центрофугиране, за отделяне на серум 
2.5 - 5.0 мл 

бр 300 0.2400 72.00 86.40 

Епруветка от две части с бутало и 
вграден луер адаптер, за кръвна картина 
с ЕДТА - К, обем 1.5 - 2.0 мл 

бр 300 0.2550 76.50 91.80 

Епруветка от две части с бутало и 
вграден луер адаптер, цитрат за 
хемостаза, с обем 1.5 - 3.0 мл 

бр 300 0.2550 76.50 91.80 

Вакуум игли с адаптор (Стерилна) 20,21 
G 

бр 15 000 0.2600 3 900.00 4 680.00 

Вакуум епрув.с винт.капачка с клот - 
активатор и сепар. гел 5-6 мл 

бр 15 000 0.2570 3 855.00 4 626.00 

Вакуум епрув. с винт. капачка за 
коагулация 3.2% Na цитрат, с протекция 
моларността, 2-3 мл 

бр 8 000 0.2000 1 600.00 1 920.00 
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Капилярен колектор ЕДТА 200 мкл, 
комплект с допълнителна капачка и 
дозираща хепаринизирана капилярка 

бр 4 000 0.2650 1 060.00 1 272.00 

Вакуум епрув.с винт. капачка за 
хематология, К2 ЕДТА, 2-3 мл 

бр 10 000 0.1950 1 950.00 2 340.00 

Вакуум епрув. за СУЕ с Na цитрат за 
статив, с валидирана сравнимост,  
отчитане на 60 мин 

бр 5 000 0.3290 1 645.00 1 974.00 

Капилярен колектор СУЕ 150 мкл 
(панченки), комплект с доз. капилярка и 
отчитаща тръба 

бр 1 500 0.7000 1 050.00 1 260.00 

Бътерфлай игли съвместими със затв. с-
ма 

бр 150 0.6600 99.00 118.80 

Игли за вакуум епрув. с камера за 
визуал. 21, 22 G 

бр 200 0.2000 40.00 48.00 

Каапилярен колектор за ретикулоцити с 
доз. кап. 

бр 100 0.7000 70.00 84.00 

Капилярен колектор за серум 200 мкл с 
доз.кап. 

бр 300 0.2650 79.50 95.40 

Капилярен колектор за серум с гел 200 
мкл, с допълнителна капачка и доз. кап 

бр 400 0.3400 136.00 163.20 

Автоматични ланцети, обезопасена 17, 
23 ,28 G (1 кутия х 200 бр) 

кутия 5 40.0000 200.00 240.00 

Турникети бр 4 14.5000 58.00 69.60 

Сигнален часовник, лабораторен бр 1 22.0000 22.00 26.40 

● Обособена позиция № 4, номенклатура № 26: 

Обособена позиция № 4 - Клинична патология 

№ Наименование Мярка 
Прогнозно 
количество 

Единична 
стойност 

в лева 
без вкл. 

ДДС 

Обща 
стойност 

в лева 
без вкл. 

ДДС 

Обща 
стойност 
в лева с 
вкл. ДДС 

26 Еукит (оп х 200 мл) оп 10 14.3000 143.00 171.60 

3. Оферта с вх. № 3/31.07.2019 г., на участника „Синмед България“ ООД е 

подадена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. С отварянето на 

офертата комисията оповести ценовото предложение, както следва: 

Предложените цени на участника „Синмед България“ ООД са за:  

● Обособена позиция № 1, номенклатура № 2: 
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Обособена позиция № 1 - Клинична лаборатория 

№ Наименование Мярка 
Прогнозно 
количество 

Единична 
стойност 

в лева 
без вкл. 

ДДС 

Обща 
стойност 

в лева 
без вкл. 

ДДС 

Обща 
стойност 
в лева с 
вкл. ДДС 

2 

Епруветки за Квантиферонов тест  50 х ТВ1/ 
ТВ2/ Nil/ Mit 

компл 9 1,066.6000 9,599.40 11,519.28 

Квантиферонов тест ELISA kit компл 9 1,554.4000 13,989.60 16,787.52 

 

Комисията подписа техническите и ценовите предложения на участниците. 

След приключване на публичната част от заседанието, комисията продължи своята 

работа на закрити заседания. 

1. Оферта с вх.№ 1/26.07.2019 г. подадена в 12:02 часа от фирма „Медиклим” ЕООД, 

ЕИК: 204844550, регистрирана в Агенцията по вписванията със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1517, район Подуяне, ул. „Бесарабия“ 108 В, ет 1. 

Дружеството се представлява от  Анда Чупе и Мирча Чупе – управители. 

тел.: +359 2 452 29 30; факс: +359 2 451 88 87; e-mail: office@mediclim.bg  

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и 

информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от възложителя и 

единодушно реши участникът да бъде допуснат до разглеждане на Техническото му 

предложение за изпълнение на поръчката. 

2. Оферта с вх.№ 2/30.07.2019 г. подадена в 10:35 часа от фирма „Медицинска Техника 

Инженеринг” ООД, ЕИК: 831641528, регистрирана в Агенцията по вписванията със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1750, жк „Младост" 1, бл. 28Б (ул. „Димитър 

Моллов“). 

Дружеството се представлява от Йонка Христова Гетова-Христанова – управител. 

тел.: +359 2 97 12 061; факс: +359 2 462 71 28; e-mail: info@mte-bg.com 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и 

информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от възложителя и 

единодушно реши участникът да бъде допуснат до разглеждане на Техническото му 

предложение за изпълнение на поръчката. 

3. Оферта с вх.№ 3/31.07.2019 г. подадена в 10:38 часа от фирма „Синмед България“ 

ООД, ЕИК: 205175742, регистрирана в Агенцията по вписванията със седалище и адрес 

на управление: гр. София 1756, ул „Бели мел“ 24, ет 4, ап 19, п.к. 19. 

Дружеството се представлява от Йорданка Владимирова Бичева – управител. 

тел.: +359 888 579 701; e-mail: office@synmed-eu.com 

mailto:info@mte-bg.com
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При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и 

информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от възложителя и 

единодушно реши участникът да бъде допуснат до разглеждане на Техническото му 

предложение за изпълнение на поръчката. 

ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за 

изпълнение на поръчката на офертите, които съответстват с критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Медиклим“ ООД е 

изготвено съгласно изискванията на възложителя и комисията го допуска до оценяване. 

2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД е изготвено съгласно изискванията на възложителя и комисията го 

допуска до оценяване. 

3. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Синмед България“ 

ООД е изготвено съгласно изискванията на възложителя и комисията го допуска до 

оценяване. 

IІІ. Комисията пристъпи към проверка на предложените от участниците цени за 

изпълнение на поръчката, които са в съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

Съгласно изискванията на възложителя оферти с ценови предложения за отделните 

номенклатури, надвишаващи максималната прогнозна стойност без вкл. ДДС, 

определена от възложителя, не се допускат до класиране за конкретната номенклатура. 

Комисията разгледа ценовите предложения на участниците по реда на тяхното 

постъпване, както следва и констатира следното: 

1. За участника „Медиклим” ООД: 

Предложените цени не надвишават прогнозната стойност на поръчката за 

съответните номенклатури и не са констатирани аритметични грешки. 

2. За участника „Медицинска Техника Инженеринг ” ООД: 

Комисията констатира, че за Обособена позиция № 4, номенклатура № 26, 

участникът „Медицинска Техника Инженеринг” ООД е оферирал стойности 

надвишаващи прогнозната стойност за съответната номенклатура. 

Комисията предлага на възложителя, участникът „Медицинска Техника 

Инженеринг” ООД да не бъде допуснат до класиране и да бъде отстранен от участие в 

обществената поръчка за Обособена позиция № 4, номенклатура № 26, на основание 

чл. 107, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗОП. 
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За останалите Обособени позиции и номенклатури към тях ценовите предложения 

не надвишават прогнозната стойност на поръчката за съответните номенклатури и не са 

констатирани аритметични грешки. 

3. За участника „Синмед България” ООД: 

Предложените цени не надвишават прогнозната стойност на поръчката за 

съответните номенклатури и не са констатирани аритметични грешки. 

На основание на горното и съгласно изискванията на възложителя, комисията 

направи следното класиране, по обявения критерий за възлагане на поръчката „най-ниска 

цена“: 

Класиране Участник 

Предложена цена 

Единична 
стойност в 

лева без вкл. 
ДДС 

Обща 
стойност в 

лева без 
вкл. ДДС 

Обща 
стойност в 
лева с вкл. 

ДДС 

Обособена позиция № 1 - Клинична лаборатория 

Номенклатура 1 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 2 

1 място Синмед България ООД   23 589.00 28 306.80 

  

Номенклатура 3 

1 място Медиклим ЕООД 12.6500 1 265.00 1 518.00 

  

Номенклатура 4 

1 място Медицинска Техника Инженеринг ООД   15 989.50 19 187.40 
 

Класиране Участник 

Предложена цена 

Единична 
стойност в 

лева без вкл. 
ДДС 

Обща 
стойност в 

лева без 
вкл. ДДС 

Обща 
стойност в 
лева с вкл. 

ДДС 

Обособена позиция № 2 - Клинична микробиология 

  

Номенклатура 5 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 6 

1 място Медиклим ЕООД 103.1000 206.20 247.44 

  

Номенклатура 7 

няма подадени оферти 
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Номенклатура 8 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 9 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 10 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 11 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 12 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 13 

1 място Медиклим ЕООД 7.1200 1 424.00 1 708.80 

  

Номенклатура 14 

1 място Медиклим ЕООД 7.1200 1 424.00 1 708.80 

  

Номенклатура 15 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 16 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 17 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 18 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 19 

няма подадени оферти 
 

Класиране Участник 

Предложена цена 

Единична 
стойност в 

лева без вкл. 
ДДС 

Обща 
стойност в 

лева без 
вкл. ДДС 

Обща 
стойност в 
лева с вкл. 

ДДС 

Обособена позиция № 3 - Лаборатория по трансфузионна хематология 

Номенклатура 20 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 21 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 22 
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няма подадени оферти 

  

Номенклатура 23 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 24 

няма подадени оферти 

  

Номенклатура 25 

няма подадени оферти 
 

Класиране Участник 

Предложена цена 

Единична 
стойност в 

лева без вкл. 
ДДС 

Обща 
стойност в 

лева без 
вкл. ДДС 

Обща 
стойност в 
лева с вкл. 

ДДС 

Обособена позиция № 4 - Отделение по Клинична патология 

Номенклатура 26 

няма допуснати участници 

Комисията, определена да разгледа, оцени и класира офертите, събрани чрез обява 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка на реактиви и 

консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, 

Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология 

за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД“, предлага на възложителя за изпълнители 

на обществената поръчка да бъдат избрани класираните на първо място участници за 

отделните номенклатури. 

Комисията предлага на възложителя:  

● обществената поръчка да бъде прекратена за: 

Обособена позиция № 1, номенклатура № 1; 

Обособена позиция № 2, номенклатури №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19; 

Обособена позиция № 3, номенклатури №№ 20, 21, 22, 23 24, 25. 

на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗОП – няма подадени оферти; 

● обществената поръчка да бъде прекратена за: 

Обособена позиция № 4, номенклатура № 26. 

на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 ЗОП – подадената оферта надвишава финансовия ресурс, 

който възложителят може да осигури. 
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