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1.1. Комисията отвори постъпилите 17 (седемнадесет) броя оферти по реда на тяхното 

постъпване на следните участници: 

1. Оферта с рег. № 1/19.12.2018 г. от „Гамидор България“ ООД, подадена в 

13:03 ч. за: 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 4, 5, 6 и 7; 

Обособена позиция № 2, номенклатури №№ 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 

173, 174 и 175; 

Обособена позиция № 4, номенклатури №№ 215 и 217. 

2. Оферта с рег. № 2/10.01.2019 г. от „ЕКОМЕТ 90” ЕООД, подадена в 13:30 ч. 

за: 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9; 

Обособена позиция № 2, номенклатура № 10; 

Обособена позиция № 3, номенклатури №№ 13, 14 и 15; 

Обособена позиция № 4, номенклатури №№ 18 и 19; 

Обособена позиция № 10, номенклатури №№ 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47 и 48; 

Обособена позиция № 12, номенклатури №№ 53, 57, 58, 60, 63, 64 и 67. 

3. Оферта с рег. № 3/10.01.2019 г. от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 

ООД, подадена в 14:49 ч. за: 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8; 

Обособена позиция № 2, номенклатури №№ 10 и 11; 

Обособена позиция № 3, номенклатури №№ 12, 13 и 15; 

Обособена позиция № 4, номенклатури №№ 17, 18 и 19; 

Обособена позиция № 5, номенклатура № 21; 

Обособена позиция № 6, номенклатура № 22; 

Обособена позиция № 8, номенклатури №№ 31 и 32; 

Обособена позиция № 9, номенклатура № 35; 

Обособена позиция № 10, номенклатури №№ 37, 38, 39, 40 и 41; 

Обособена позиция № 12, номенклатури №№ 51, 52, 57 и 59; 

Обособена позиция № 13, номенклатури №№ 69, 70, 71, 72 и 73; 

Обособена позиция № 14, номенклатури №№ 74, 75 и 76. 

4. Оферта с рег. № 4/14.01.2019 г. от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, подадена в 11:42 

ч. за: 

Обособена позиция № 6, номенклатура № 25. 
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5. Оферта с рег. № 5/15.01.2019 г. от „МЕДИТЕХ” ООД, подадена в 11:37 ч. за: 

Обособена позиция № 13 номенклатури №№ 70, 71, 72 и 73. 

6. Оферта с рег. № 6/15.01.2019 г. от „ЕКОС МЕДИКА” ООД, подадена в 11:39 ч. 

за: 

Обособена позиция № 15 номенклатури №№ 80, 83, 84, 85, 89, 90, 106, 107, 112, 119 

и 129. 

7. Оферта с рег. № 7/15.01.2019 г. от „АДВАНС МЕДИКАЛ” ЕООД, подадена в 

13:28 ч. за: 

Обособена позиция № 13, номенклатури №№ 70, 71, 72 и 73. 

8. Оферта с рег. № 8/15.01.2019 г. от „ЛИОН” ЕООД, подадена в 14:20 ч. за: 

Обособена позиция № 3, номенклатури №№ 12 и 15; 

Обособена позиция № 4, номенклатура № 17; 

Обособена позиция № 6, номенклатури №№ 23, 24 и 25; 

Обособена позиция № 8, номенклатура № 32; 

Обособена позиция № 10, номенклатури №№ 43, 44, 45 и 46; 

Обособена позиция № 12, номенклатура № 61. 

9. Оферта с рег. № 9/16.01.2019 г. от „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, подадена в 

09:10 ч. за: 

Обособена позиция № 3, номенклатура № 16;  

Обособена позиция № 4, номенклатура № 19;  

Обособена позиция № 6, номенклатура № 25;  

Обособена позиция № 15, номенклатури №№ 93, 102, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 

130 и 134. 

10. Оферта с рег. № 10/16.01.2019 г. от „ИНФОМЕД” ЕООД, подадена в 10:29 

ч. за: 

Обособена позиция № 15, номенклатури №№ 120, 121, 131, 132 и 133.  

11. Оферта с рег. № 11/16.01.2019 г. от „БИЛМЕД” ЕООД, подадена в 10:57 ч.  

за: 

Обособена позиция № 12, номенклатури №№ 52 и 54.  

12. Оферта с рег. № 12/16.01.2019 г. от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, подадена 

в 14:00 ч. за: 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9; 
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Обособена позиция № 2, номенклатури №№ 10 и 11; 

Обособена позиция № 3, номенклатури №№ 12, 13, 14, 15 и 16; 

Обособена позиция № 4, номенклатури №№ 17, 18 и 19; 

Обособена позиция № 6, номенклатури №№ 22, 23, 24 и 25; 

Обособена позиция № 8, номенклатури №№ 31, 32, 33 и 34; 

Обособена позиция № 9, номенклатури №№ 35 и 36; 

Обособена позиция № 10, номенклатури №№ 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48; 

Обособена позиция № 11, номенклатура № 49; 

Обособена позиция № 12, номенклатури №№ от 51 до 68 вкл.; 

Обособена позиция № 14, номенклатури №№ 74 и 75. 

13. Оферта с рег. № 13/16.01.2019 г. от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, подадена 

в 14:40 ч. за: 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9; 

Обособена позиция № 2, номенклатура № 10; 

Обособена позиция № 3, номенклатури №№ 12, 13, 14 и 15; 

Обособена позиция № 4, номенклатури №№ 17, 18 и 19; 

Обособена позиция № 5, номенклатура № 21; 

Обособена позиция № 6, номенклатури №№ 22, 23, 24 и 25; 

Обособена позиция № 7, номенклатури №№ 26, 27, 28 и 30; 

Обособена позиция № 8, номенклатури №№ 31, 32, 33 и 34; 

Обособена позиция № 9, номенклатура № 35; 

Обособена позиция № 10, номенклатури №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

и 48; 

Обособена позиция № 11, номенклатура № 50; 

Обособена позиция № 12, номенклатури №№ 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 и 62; 

Обособена позиция № 14, номенклатури №№ 74, 75 и 76; 

Обособена позиция № 15, номенклатури №№ 78, 79, 81, 82, 83, 84, 123, 127 и 131.  

14. Оферта с рег. № 14/16.01.2019 г. от „БУЛМАР МЛ” ООД, подадена в 15:00 

ч. за: 

Обособена позиция № 10, номенклатури №№ 43 и 44; 

Обособена позиция № 12, номенклатура № 61; 

Обособена позиция № 15, номенклатури №№ 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 108, 

109, 110, 111, 113, 120, 121, 122, 131, 132 и 133.  
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15. Оферта с рег. № 15/16.01.2019 г. от „АГАРТА - ЦМ” ЕООД, подадена в 15:05 

ч. за: 

Обособена позиция № 2, номенклатури №№ 10 и 11; 

Обособена позиция № 3, номенклатури №№ 12, 13, 14, 15 и 16; 

Обособена позиция № 4, номенклатури №№ 17, 18 и 19; 

Обособена позиция № 6, номенклатури №№ 22, 23, 24 и 25; 

Обособена позиция № 8, номенклатури №№ 31, 32, 33 и 34; 

Обособена позиция № 9, номенклатури №№ 35 и 36; 

Обособена позиция № 10, номенклатури №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

и 48; 

Обособена позиция № 12, номенклатури №№ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67 и 68; 

Обособена позиция № 13, номенклатури №№ 69, 70, 71, 72 и 73; 

Обособена позиция № 14, номенклатури №№ 74, 75 и 76.  

16. Оферта с рег. № 16/16.01.2019 г. от „ПРОХЕЛТ” ЕООД, подадена в 15:07 ч. 

за: 

Обособена позиция № 10, номенклатури №№ 43, 44 и 45; 

Обособена позиция № 14, номенклатура № 76; 

Обособена позиция № 15, номенклатури №№ 81, 86, 87, 88, 101, 114, 120, 121 и 127.  

17. Оферта с рег. № 17/16.01.2019 г. от „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД, подадена 

в 15:40 ч. за: 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9; 

Обособена позиция № 2, номенклатури №№ 10 и 11; 

Обособена позиция № 3, номенклатури №№ 12, 13, 14, 15 и 16; 

Обособена позиция № 4, номенклатури №№ 17, 18 и 19; 

Обособена позиция № 5, номенклатури №№ 20 и 21; 

Обособена позиция № 6, номенклатури №№ 22, 23, 24 и 25; 

Обособена позиция № 7, номенклатури №№ 26, 27, 28, 29 и 30; 

Обособена позиция № 8, номенклатури №№ 31, 32, 33 и 34; 

Обособена позиция № 9, номенклатури №№ 35 и 36; 

Обособена позиция № 10, номенклатури №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

и 48; 

Обособена позиция № 11, номенклатури №№ 49 и 50; 
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Обособена позиция № 12, номенклатури №№ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67 и 68; 

Обособена позиция № 13, номенклатури №№ 69, 70, 71, 72 и 73; 

Обособена позиция № 14, номенклатури №№ 74, 75 и 76; 

Обособена позиция № 15, номенклатури №№ 120, 121, 128, 131, 132 и 133. 

II. В периода 17.01.2019 г. – 05.02.2019 г. комисията разгледа представените документи 

и информация, отговарящи на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор поставени от Възложителя на постъпилите 17 (седемнадесет) броя оферти, с 

видимо ненарушена цялост, с обелязани рег.№, дата и час на приемане. 

2.1. На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, комисията изиска от участниците: 

„Гамидор България“ ООД; „Екомет 90“ ЕООД, „Адванс Медикал“ ЕООД и „Лион” 

ЕООД да представят допълнителни документи и информация, подробно описани в 

Протокол № 1 с изх № 666/05.02.2019 г., в срок от 5 (пет) работни дни от получаването 

му.  

2.2. След изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП в деловодството на „Втора 

МБАЛ – София“ ЕАД са получени писма от следните участници: 

- писмо от участникът „Гамидор България“ ООД; 

- писмо от участникът „Екомет 90“ ЕООД; 

- писмо от участникът „Адванс Медикал“ ЕООД; 

- писмо от участникът „Лион” ЕООД. 

2.3. Комисията разгледа допълнително представените документи и информация 

и допусна до разглеждане на техническите предложения на участниците: „Екомет 90“ 

ЕООД, „Адванс Медикал“ ЕООД, „Лион” ЕООД и „Гамидор България“ ООД. 

За участникът „Гамидор България“ ООД комисията установи следното:  

- участникът „Гамидор България” ООД е представил 2 (два) броя еЕЕДОП за 

участие в открита процедура с предмет: „Доставка по заявка на реактиви и 

консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, 

Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична 

патология, за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”. 

Във връзка с горната констатация, комисията единодушно реши да не допусне 

участника „Гамидор България” ООД до по-нататъшно участие в настоящата открита 

процедура, тъй като участникът представя еЕЕДОП за участие в процедура с различен 

предмет от настоящата. 

2.4. Не са представени оферти за следните Обособени позиции, съответно 

номенклатури: 

Обособена позиция № 15, номенклатури №№ 77, 91, 92, 104, 115, 116, 117, 118. 
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III. В периода 06.02. – 06.03.2019 г. комисията продължи своята работа на закрити 

заседания с разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници по 

реда на постъпвне на офертите. 

3.1. Комисията извърши проверка на техническите предложения на допуснатите 

участници по Обособените позици и съответните номенклатури, провери тяхното 

съответствие с предварително обявените условия от Възложителя.  

3.2. На 18.02.2019 г. са изпратени писма до следните участници, за предоставяне 

на мостри: „Агарта ЦМ” ЕООД, „Б. Браун Медикал” ЕООД, „МТИ“ ООД, „Софарма 

Трейдинг“ АД, „Истлинк България“ ООД, „Екомет 90М“ ЕООД, „Етропал Трейд” 

ООД, „Лион“ ЕООД, „Хелмед България“ ЕООД. 

3.3.  В указания от комисията срок в Деловодството на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД 

участниците предоставят мостри, както следва: 

- участникът „Агарта ЦМ” ЕООД за Обособена позиция № 3, номенклатура № 13; 

за Обособена позиция № 4, номенклатура № 17; за Обособена позиция № 6, 

номенклатура № 25; 

- участникът „Б. Браун Медикал” ЕООД за Обособена позиция № 6, 

номенклатура № 25; 

- участникът „МТИ“ ООД за Обособена позиция № 1, номенклатура № 8; 

Обособена позиция № 3, номенклатура № 13; Обособена позиция № 4, номенклатура 

№ 17; 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД за Обособена позиция № 1, номенклатури 

№№ 5 и 9; Обособена позиция № 3, номенклатура № 13; Обособена позиция № 4, 

номенклатура № 17; Обособена позиция № 6, номенклатура № 25; 

- участникът „Истлинк България“ ООД за Обособена позиция № 1, номенклатури 

№№ 5, 8 и 9; Обособена позиция № 3, номенклатура № 13; Обособена позиция № 4, 

номенклатура № 17; Обособена позиция № 6, номенклатура № 25; 

- участникът „Екомет 90М“ ЕООД за Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 

5 и 9; Обособена позиция № 3, номенклатура № 13; 

- участникът „Етропал Трейд” ООД за Обособена позиция № 6, номенклатура № 

25; 

- участникът „Лион” ЕООД за Обособена позиция № 4, номенклатура № 17; 

Обособена позиция № 6, номенклатура № 25; 

- участникът „Хелмед България” ЕООД за Обособена позиция № 1, 

номенклатури №№ 5, 8 и 9; Обособена позиция № 3, номенклатура № 13; Обособена 

позиция № 4, номенклатура № 17; Обособена позиция № 6, номенклатура № 25. 

Комисията разгледа представените мостри и констатира следното: 
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- допусна до разглеждане на ценовите предложения на участниците: „Агарта ЦМ” 

ЕООД за Обособена позиция № 3, номенклатура № 13; за Обособена позиция № 4, 

номенклатура № 17; за Обособена позиция № 6, номенклатура № 25; „МТИ“ ООД за 

Обособена позиция № 1, номенклатура № 8; Обособена позиция № 3, номенклатура № 

13; Обособена позиция № 4, номенклатура № 17; „Софарма Трейдинг“ АД за 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 5 и 9; Обособена позиция № 3, 

номенклатура № 13; Обособена позиция № 4, номенклатура № 17; Обособена позиция 

№ 6, номенклатура № 25; „Истлинк България“ ООД за Обособена позиция № 1, 

номенклатури №№ 5, 8 и 9; Обособена позиция № 3, номенклатура № 13; Обособена 

позиция № 4, номенклатура № 17; Обособена позиция № 6, номенклатура № 25; 

„Екомет 90М“ ЕООД за Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 5 и 9; Обособена 

позиция № 3, номенклатура № 13; „Етропал Трейд” ООД за Обособена позиция № 6, 

номенклатура № 25; „Лион” ЕООД за Обособена позиция № 4, номенклатура № 17; 

Обособена позиция № 6, номенклатура № 25; „Хелмед България” ЕООД за 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 5, 8 и 9; Обособена позиция № 3, 

номенклатура № 13; Обособена позиция № 4, номенклатура № 17; 

- не допусна до разглеждане на ценовите предложения на участниците: „Б. Браун 

Медикал” ЕООД за Обособена позиция № 6, номенклатура № 25 и „Хелмед 

България“ ЕООД за Обособена позиция № 6, номенклатура № 25. 

Направените констатации са подробно описани в Протокол № 2 с изх № 

948/07.03.2019 г. 

Комисията предлага на Възложителя, участника „Б. Браун Медикал” ЕООД да 

не бъде допуснат до разглеждане на ценовото му предложение и да бъде отстранен от 

участие в процедурата за Обособена позиция № 6, номенклатура № 25, на основание 

чл. 107, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗОП. 

Комисията предлага на Възложителя, участника „Хелмед България“ ЕООД да 

не бъде допуснат до разглеждане на ценовото му предложение и да бъде отстранен от 

участие в процедурата за Обособена позиция № 6, номенклатура № 25, на основание 

чл. 107, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗОП. 

3.4. Комисията насрочи открито заседание на 12.03.2019 г., 10.00 ч, в сградата на 

„Втора МБАЛ - София“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 120 за отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, съгласно чл. 57, ал. 

3 ППЗОП. 

 

IV. На 12.03.2019 г.от 10.00 ч. в сградата на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД на адрес: гр. 

София, бул. „Христо Ботев“ № 120, 4 етаж - Библиотека, комисията назначена със 

Заповед № 111/17.01.2019 г. на Изпълнителния директор се събра да отвори ценовите 

предложения на допуснатите участници.  

На откритото заседание на комисията присъства представител на участникът 

„Екос Медика” ООД, който представи пълномощно, с което Управителят на 
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дружеството го упълномощава да присъства на отварянето на ценовите оферти, и 

представител на участникът „Софарма Трейдинг“ АД, който представи нотариално 

заверено пълномощно, с което Изпълнителният директор на дружеството го 

упълномощава да представлява участника, като има право да подписва договори за 

възлагане на обществени поръчки, съгласно документацията за участие, от името и за 

сметка на участника „Софарма Трейдинг“ АД. 

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на допуснатите участици по 

реда на постъпване на офертите, оповести цените на участниците по Обособените 

позиции и номенклатури. Ценовите предложения на допуснатите участници се 

подписаха от трима от членовете на комисията. Председателят на комисията покани 

присъстващите представители на участниците „Екос Медика” ООД и „Софарма 

Трейдинг“ АД да подпишат ценовите предложения на останалите участници и те 

отказаха. 

Комисията проведе закрити заседания за разглеждане и оценяване на 

допуснатите до участие в процедурата ценови предложения по критерий „най-ниска 

цена“. Оценяването и класирането на ценовите предложения на участниците се 

извърши въз основа на оферираната единична цена за единична мярка без вкл. ДДС и 

общата стойност на съответната номенклатура без вкл. ДДС за съответния вид 

медицински консуматив по начина посочен в документацията за участие. 

4.1. Комисията констатира, че участникът „Екомет 90” ЕООД участва за 

Обособена позиция № 10, номенклатура № 48, като за посочената позиция и 

съответната номенклатура не е оферирал ценови параметри и поради това е 

предложен за отстраняване от участие в процедурата за горепосочената обособена 

позиция и номенклатура към нея, на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗОП..  

Комисията предлага на Възложителя, участникът „Екомет 90” ЕООД да не бъде 

допуснат до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за Обособена 

позиция № 10, номенклатура № 48, на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗОП. 

4.2. Комисията констатира, че участникът „Медицинска Техника Инженеринг“ 

ООД за Обособена позиция № 10, номенклатура № 39 е оферирал стойности 

надвишаващи прогнозната стойност за съответните номенклатури. 

Комисията предлага на Възложителя, участникът „Медицинска Техника 

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

в процедурата за Обособена позиция № 10, номенклатура № 39, на основание чл. 

107, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗОП. 

4.3. Комисията констатира, че участникът “Екос Медика“ ООД за Обособена 

позиция № 15, номенклатура № 84 е оферирал стойности надвишаващи прогнозната 

стойност за съответните номенклатури. 
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Комисията предлага на Възложителя, участникът “Екос Медика“ ООД да не бъде 

допуснат до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за Обособена 

позиция № 15, номенклатура № 84, на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗОП. 

4.4. Комисията констатира, че участникът „Адванс Медикал“ ЕООД за 

Обособена позиция № 13, номенклатура № 73 е оферирал стойности надвишаващи 

прогнозната стойност за съответните номенклатури. 

Комисията предлага на Възложителя, участникът „Адванс Медикал“ ЕООД да не 

бъде допуснат до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за 

Обособена позиция № 13, номенклатура № 73, на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б. „а“ 

ЗОП. 

4.5. Комисията констатира, че участникът „Хелмед България“ ЕООД за 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 1, 3, 5, 6 и 9, за Обособена позиция № 

2, номенклатура № 2, за Обособена позиция № 4, номенклатура № 18, за Обособена 

позиция № 10, номенклатура № 10, за Обособена позиция № 12, номенклатури №№ 

51, 52, 53, 59, 62, 67 и 68, и за Обособена позиция № 14, номенклатура № 75 е 

оферирал стойности надвишаващи прогнозната стойност за съответните 

номенклатури. 

Комисията предлага на Възложителя, участникът „Хелмед България“ ЕООД да 

не бъде допуснат до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 1, 3, 5, 6 и 9, за Обособена позиция № 

2, номенклатура № 2, за Обособена позиция № 4, номенклатура № 18, за Обособена 

позиция № 10, номенклатура № 10, за Обособена позиция № 12, номенклатури №№ 

51, 52, 53, 59, 62, 67 и 68, и за Обособена позиция № 14, номенклатура № 75, на 

основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗОП. 

4.6. Комисията констатира, че участникът „Софарма Трейдинг“ АД за 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 5 и 9, за Обособена позиция № 7, 

номенклатури №№ 27 и 30, за Обособена позиция № 10, номенклатури №№ 46 и 47 

и за Обособена позиция № 12, номенклатури №№ 57, 58 и 62 е оферирал стойности 

надвишаващи прогнозната стойност за съответните номенклатури. 

Комисията предлага на Възложителя, участникът „Софарма Трейдинг“ АД да не 

бъде допуснат до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 5 и 9, за Обособена позиция № 7, 

номенклатури №№ 27 и 30, за Обособена позиция № 10, номенклатури №№ 46 и 47 

и за Обособена позиция № 12, номенклатури №№ 57, 58 и 62, на основание чл. 107, 

ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗОП. 

4.7. Комисията констатира, че участникът „Агарта – ЦМ“ ЕООД за Обособена 

позиция № 3, номенклатури №№ 14 и 16, за Обособена позиция № 4, номенклатури 

№№ 17 и 18, за Обособена позиция № 9, номенклатура № 36, за Обособена позиция 
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№ 10, номенклатури №№ 41, 46 и 48, за Обособена позиция № 12, номенклатури №№ 

51, 52, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67 и 68, за Обособена позиция № 13, номенклатура № 

69, и за Обособена позиция № 14, номенклатура № 75 е оферирал стойности 

надвишаващи прогнозната стойност за съответните номенклатури. 

Комисията предлага на Възложителя, участникът „Агарта – ЦМ“ ЕООД да не бъде 

допуснат до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за Обособена 

позиция № 3, номенклатури №№ 14 и 16, за Обособена позиция № 4, номенклатури 

№№ 17 и 18, за Обособена позиция № 9, номенклатура № 36, за Обособена позиция 

№ 10, номенклатури №№ 41, 46 и 48, за Обособена позиция № 12, номенклатури №№ 

51, 52, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67 и 68, за Обособена позиция № 13, номенклатура № 

69, и за Обособена позиция № 14, номенклатура № 75, на основание чл. 107, ал. 1, т. 

2, б. „а“ ЗОП. 

4.8. Комисията констатира, че участникът „Прохелт“ ЕООД за Обособена 

позиция № 10, номенклатури №№ 44 и 45, и за Обособена позиция № 15, 

номенклатури №№ 76 и 114 е оферирал стойности надвишаващи прогнозната стойност 

за съответните номенклатури. 

Комисията предлага на Възложителя, участникът „Прохелт“ ЕООД да не бъде 

допуснат до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за Обособена 

позиция № 10, номенклатури №№ 44 и 45, и за Обособена позиция № 15, 

номенклатури №№ 76 и 114, на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗОП. 

4.9. Комисията констатира, че участникът „Истлинк България“ ООД за 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 5 и 9, за Обособена позиция № 2, 

номенклатура № 11, за Обособена позиция № 5, номенклатура № 20, за Обособена 

позиция № 7, номенклатури №№ 26, 27 и 29, за Обособена позиция № 9, 

номенклатура № 35, за Обособена позиция № 10, номенклатура № 48, за Обособена 

позиция № 12, номенклатури №№ 52, 54, 57, 61, 62, 66 и 67, за Обособена позиция 

№ 15, номенклатури №№ 121 и 131 е оферирал стойности надвишаващи прогнозната 

стойност за съответните номенклатури. 

Комисията предлага на Възложителя, участникът „Истлинк България“ ООД да 

не бъде допуснат до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за 

Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 5 и 9, за Обособена позиция № 2, 

номенклатура № 11, за Обособена позиция № 5, номенклатура № 20, за Обособена 

позиция № 7, номенклатури №№ 26, 27 и 29, за Обособена позиция № 9, 

номенклатура № 35, за Обособена позиция № 10, номенклатура № 48, за Обособена 

позиция № 12, номенклатури №№ 52, 54, 57, 61, 62, 66 и 67, за Обособена позиция 

№ 15, номенклатури №№ 121 и 131, на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗОП. 

Комисията констатира още: 
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За Обособена позиция № 1 – Спринцовки, номенклатура № 2 са подадени 5 

(пет) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Софарма Трейдинг" АД  0.0330 1 320.00 1 584.00 

"Истлинк България" ООД 0.0350 1 400.00 1 680.00 

"Екомет 90" ЕООД 0.0400 1 600.00 1 920.00 

"МТИ" ООД 0.0425 1 700.00 2 040.00 

„Хелмед България“ ЕООД 0.0500 2 000.00 2 400.00 

Офертата на участника „Софарма Трейдинг“ АД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1086/21.03.2019 г., комисията изиска  в 

срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовото предложение.  

С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 

Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество.  

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 1 – Спринцовки, номенклатура № 2. 

За Обособена позиция № 1 – Спринцовки, номенклатура № 7 са подадени 3 

(три) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Истлинк България" ООД 0.0805 161.00 193.20 

"МТИ" ООД  0.1035 207.00 248.40 

"Хелмед България" ЕООД 0.1500 300.00 360.00 

Офертата на участника „Истлинк България“ ООД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 
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Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писма изх. № 1084/.03.2019 г., комисията изиска  в срок 

от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на ценовото предложение. 

С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция №  – Спринцовки, номенклатура № 7. 

За Обособена позиция № 1 – Спринцовки, номенклатура № 8 са подадени 3 

(три) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Истлинк България" ООД 0.0495 990.00 1 188.00 

"МТИ" ООД  0.0650 1 300.00 1 560.00 

"Хелмед България" ЕООД 0.1200 2 400.00 2 880.00 

Офертата на участника „Истлинк България“ ООД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1084/.03.2019 г., комисията изиска  в срок 

от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на ценовото предложение. 

С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция №  – Спринцовки, номенклатура № 8. 

За Обособена позиция № 3 – Системи и съпътстващи ги консумативи, 

номенклатура № 13 са подадени 6 (шест) оферти както следва: 
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Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Истлинк България" ООД 0.1799 10 794.00 12 952.80 

"Софарма Трейдинг" АД  0.1800 10 800.00 12 960.00 

"Хелмед България" ЕООД 0.2000 12 000.00 14 400.00 

"Екомет 90" ЕООД 0.2583 15 498.00 18 597.00 

"МТИ" ООД 0.2590 15 540.00 18 648.00 

"Агарта - ЦМ" ЕООД 0.2601 15 606.00 18 727.20 

Офертите на участниците „Софарма Трейдинг“ АД и „Истлинк България“ ООД, 

съдържат предложения с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече 

от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писма изх. № 1086/21.03.2019 г. № 

1084/.03.2019 г., комисията изиска  в срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на 

писмата, подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите 

предложения. 

С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 

Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество.  

С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 3 – Системи и съпътстващи ги консумативи, номенклатура 

№ 13. 

- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 3  – Системи и съпътстващи ги консумативи, номенклатура 

№ 13. 

За Обособена позиция № 3 – Системи и съпътстващи ги консумативи, 

номенклатура № 14 са подадени 4 (четири) оферти както следва: 
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Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Софарма Трейдинг" АД  0.2200 1 320.00 1 584.00 

"Истлинк България" ООД 0.2655 1 593.00 1 911.60 

"Хелмед България" ЕООД 0.2700 1 620.00 1 944.00 

"Екомет 90" ЕООД 0.3750 2 250.00 2 700.00 

Офертата на участника „Софарма Трейдинг“ АД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1086/21.03.2019 г., комисията изиска  в 

срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовото предложение.  

С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 

Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество.  

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 3 – Системи и съпътстващи ги консумативи, номенклатура 

№ 14. 

За Обособена позиция № 4 – Периферни  и централни венозни катетри, 

номенклатура № 18 са подадени 4 (четири) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Истлинк България" ООД 0.0700 14.00 16.80 

"Софарма Трейдинг" АД 0.9000 18.00 21.60 

"МТИ" ООД 0.9750 19.50 23.40 

"Екомет 90" ЕООД 0.1000 20.00 24.00 

Офертата на участника „Истлинк България“ ООД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1084/.03.2019 г., комисията изиска  в срок 
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от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на ценовото предложение. 

С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 4 – Периферни  и централни венозни катетри, номенклатура 

№ 18. 

За Обособена позиция № 4 – Периферни  и централни венозни катетри, 

номенклатура № 19 са подадени 7 (седем) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Истлинк България" ООД 0.0398 19.90 23.88 

"Софарма Трейдинг" АД 0.0470 23.50 28.20 

"МТИ" ООД 0.0500 25.00 30.00 

"Хелмед България" ЕООД 0.0600 30.00 36.00 

"Агарта - ЦМ" ЕООД 0.0605 30.25 36.30 

"Б. Браун Медикал" ЕООД 0.0700 35.00 42.00 

"Екомет 90" ЕООД 0.0750 37.50 45.00 

Офертите на участниците „Истлинк България“ ООД и „Софарма Трейдинг“ АД, 

съдържат предложения с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече 

от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писма изх. № 1084/21.03.2019 г. № 

1086/.03.2019 г., комисията изиска  в срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на 

писмата, подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите 

предложения. 

С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 
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С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 

Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 4 – Периферни  и централни венозни катетри, номенклатура 

№ 19; 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 4 – Периферни  и централни венозни катетри, номенклатура 

№ 19. 

За Обособена позиция № 6 – Уретрални  катетри, номенклатура № 22 са 

подадени 5 (пет) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Софарма Трейдинг" АД 0.5300 1 060.00 1 272.00 

"Истлинк България" ООД 0.5955 1 191.00 1 429.20 

"МТИ" ООД 0.7050 1 414.00 1 696.80 

"Агарта - ЦМ" ЕООД 0.7485 1 497.00 1 796.40 

"Хелмед България" ЕООД 0.8000 1 600.00 1 920.00 

Офертата на участника „Софарма Трейдинг“ АД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1086/21.03.2019 г., комисията изиска  в 

срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовото предложение.  

С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 

Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество.  

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 6 – Уретрални  катетри, номенклатура № 22. 
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За Обособена позиция № 6 – Уретрални  катетри, номенклатура № 23 са 

подадени 5 (пет) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Софарма Трейдинг" АД 0.1420 71.00 85.20 

"Лион" ЕООД 0.1492 74.60 89.52 

"Истлинк България" ООД 0.1583 79.15 94.98 

"Хелмед България" ЕООД 0.2000 100.00 120.00 

"Агарта - ЦМ" ЕООД 0.2423 121.15 145.38 

Офертата на участника „Софарма Трейдинг“ АД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1086/21.03.2019 г., комисията изиска  в 

срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовото предложение.  

С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 

Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество.  

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 6 – Уретрални  катетри, номенклатура № 23. 

За Обособена позиция № 6 – Уретрални  катетри, номенклатура № 24 са 

подадени 5 (пет) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Софарма Трейдинг" АД 0.1420 71.00 85.20 

"Лион" ЕООД 0.1492 74.60 89.52 

"Истлинк България" ООД 0.1783 89.15 106.98 

"Хелмед България" ЕООД 0.2000 100.00 120.00 

"Агарта - ЦМ" ЕООД 0.2423 121.15 145.38 
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Офертите на участниците „Софарма Трейдинг“ АД и „Лион“ ЕООД, съдържат 

предложения с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на 

сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писма изх. № 1086/21.03.2019 г. № 1085/.03.2019 г., 

комисията изиска  в срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмата, подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на ценовите предложения.  

С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 

Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество.  

С писмо вх. № 1115/22.03.2019 г., участникът „Лион“ ЕООД разяснява, че „Лион“ 

ЕООД е изключителен представител и дистрибутор на фирмата производител както и 

че участникът вседствие на доброто си сътрудничество, производителят им 

предоставя много добри условия и преференциални цени. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 6 – Уретрални  катетри, номенклатура № 24; 

- участникът „Лион“ ЕООД да бъде допуснат до класиране за Обособена 

позиция № 6 – Уретрални  катетри, номенклатура № 24. 

За Обособена позиция № 8 – Интубационни тръби и кислородни маски, 

номенклатура № 31 са подадени 5 (пет) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Софарма Трейдинг" АД  0.6700 35.50 40.20 

"Истлинк България" ООД 0.6700 35.50 40.20 

"Хелмед България" ООД 1.0000 50.00 60.00 

"Агарта - ЦМ" ЕООД 1.0685 53.43 64.12 

"МТИ" ООД 1.1500 57.50 69.00 

Офертите на участниците „Софарма Трейдинг“ АД и „Истлинк България“ ООД, 

съдържат предложения с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече 

от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писма изх. № 1086/21.03.2019 г. № 

1084/.03.2019 г., комисията изиска  в срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на 

писмата, подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите 

предложения. 
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С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 

Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество.  

С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 8 – Интубационни тръби и кислородни маски, номенклатура 

№ 31. 

- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 8  – Интубационни тръби и кислородни маски, 

номенклатура № 31. 

За Обособена позиция № 8 – Интубационни тръби и кислородни маски, 

номенклатура № 32 са подадени 6 (пет) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Истлинк България" ООД 0.6416 256.64 307.97 

"Софарма Трейдинг" АД 0.6700 268.00 321.60 

"Хелмед България" ООД 0.7500 300.00 360.00 

"Лион" ЕООД 0.7649 305.96 367.15 

"Агарта - ЦМ" ЕООД 0.7958 318.32 381.98 

"МТИ" ООД 1.1500 460.00 552.00 

Офертите на участниците „Истлинк България“ ООД и „Софарма Трейдинг“ АД, 

съдържат предложения с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече 

от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писма изх. № 1084/21.03.2019 г. № 

1086/.03.2019 г., комисията изиска  в срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на 

писмата, подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите 

предложения. 
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С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 

С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 

Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 4 – Интубационни тръби и кислородни маски, номенклатура 

№ 32; 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 4 – Интубационни тръби и кислородни маски, номенклатура 

№ 32. 

За Обособена позиция № 10 – Еднократни предпазни средства, номенклатура 

№ 41 са подадени 3 (три) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност в  

лв. без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Истлинк България" ООД 0.9000 4 500.00 5 400.00 

"Софарма Трейдинг" АД 1.4000 7 000.00 8 400.00 

"МТИ" ООД 1.8000 9 000.00 10 800.00 

Офертата на участника „Истлинк България“ ООД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1084/21.03.2019 г., комисията изиска  в 

срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовото предложение. 

С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 
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Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 10 – Еднократни предпазни средства, номенклатура № 41. 

За Обособена позиция № 10 – Еднократни предпазни средства, номенклатура 

№ 45 са подадени 5 (пет) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Лион" ЕООД 0.0237 11.85 14.22 

"Софарма Трейдинг" АД 0.0250 12.50 15.00 

"Истлинк България" ООД 0.0250 12.50 15.00 

"Хелмед България" ООД 0.0300 15.00 18.00 

"Агарта - ЦМ" ЕООД 0.0364 18.20 21.84 

Офертите на участниците „Лион“ ЕООД, „Софарма Трейдинг“ АД и „Истлинк 

България“ ООД, съдържат предложения с числово изражение, което подлежи на 

оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писма изх. 

№ 1085/21.032019 г., изх. № 1086/21.03.2019 г. и № 1084/.03.2019 г., комисията изиска  в 

срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмата, подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовите предложения. 

С писмо вх. № 1115/22.03.2019 г., участникът „Лион“ ЕООД разяснява, че „Лион“ 

ЕООД е изключителен представител и дистрибутор на фирмата производител както и 

че участникът вседствие на доброто си сътрудничество, производителят им 

предоставя много добри условия и преференциални цени. 

С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 

Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество.  

С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 
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- участникът „Лион“ ЕООД да бъде допуснат до класиране за Обособена 

позиция № 10 – Еднократни предпазни средства, номенклатура № 45; 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 10 – Еднократни предпазни средства, номенклатура № 45; 

- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 10 – Еднократни предпазни средства, номенклатура № 45. 

За Обособена позиция № 12 – Други консумативи, номенклатура № 54 са 

подадени 4 (четири) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Агарта - ЦМ" ЕООД 0.9689 968.90 1 162.68 

"Билмед" ЕООД 1.1900 1 190.00 1 428.00 

"Софарма Трейдинг" АД 1.3800 1 380.00 1 656.00 

"Хелмед България" ООД 1.4000 1 400.00 1 680.00 

Офертата на участника „Агарта - ЦМ“ ЕООД, съдържа предложение с числово 

изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници. Съгласно чл. 72, ал. 1 

от ЗОП, с писмо изх. № 1081/21.03.2019 г., комисията изиска  в срок от 5 (пет) дни от 

датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на ценовото предложение. 

С писмо вх. № 1114/22.03.2019 г., участникът „Агарта - ЦМ“ ЕООД разяснява, че 

по Обособена позиция № 12, номенклатура № 54 е допусната техническа грешка при 

оферирането на цената. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Агарта - ЦМ“ ЕООД да не бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 12 – Други консумативи, номенклатура № 54. 

За Обособена позиция № 12 – Други консумативи, номенклатура № 55 са 

подадени 4 (четири) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Хелмед България" ООД 0.0700 0.70 0.84 

"Агарта - ЦМ" ЕООД 0.1054 1.05 1.26 

"Софарма Трейдинг" АД 4.8500 48.50 58.20 

"Истлинк България" ООД 5.5500 55.50 66.60 
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Офертата на участниците „Хелмед България“ ЕООД и „Агарта - ЦМ“ ЕООД, 

съдържат предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече 

от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писма изх.№ 1087/21.03.2019 г. и изх.№ 

1081/21.03.2019 г., комисията изиска  в срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на 

писмата, подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 

предложение. 

С писмо вх. № 1096/21.03.2019 г., участникът „Хелмед България“ ЕООД 

разяснява, че при оферирането на единичната цена са оферирале единичната бройка, 

не опаковка от 100 бр, каквото е иизискването на Възложителя. 

С писмо вх. № 1114/22.03.2019 г., участникът „Агарта - ЦМ“ ЕООД разяснява, че 

по Обособена позиция № 12, номенклатура № 55 е допусната техническа грешка при 

оферирането на цената. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Хелмед България“ ЕООД да не бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 12 – Други консумативи, номенклатура № 55; 

- участникът „Агарта - ЦМ“ ЕООД да не бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 12 – Други консумативи, номенклатура № 55. 

За Обособена позиция № 12 – Други консумативи, номенклатура № 65 са 

подадени 3 (три) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност в  

лв. без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Истлинк България" ООД 0.0195 97.50 117.00 

"Агарта - ЦМ" ЕООД 0.0245 122.50 147.00 

"Хелмед България" ООД 0.0500 250.00 300.00 

Офертата на участника „Истлинк България“ ООД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1084/21.03.2019 г., комисията изиска  в 

срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовото предложение. 

С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 
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Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 10 – Еднократни предпазни средства, номенклатура № 65. 

За Обособена позиция № 74 – Превръзки, номенклатура № 74 са подадени 5 

(пет) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Софарма Трейдинг" АД 0.0860 430.00 516.00 

"Истлинк България" ООД 0.0930 465.00 558.00 

"МТИ" ООД 0.1000 500.00 600.00 

"Хелмед България" ЕООД 0.1200 600.00 720.00 

"Агарта - ЦМ" ЕООД 0.1205 602.50 723.00 

Офертата на участника „Софарма Трейдинг“ АД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1086/21.03.2019 г., комисията изиска  в 

срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовото предложение.  

С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 

Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество.  

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 74 – Превръзки, номенклатура № 74. 

За Обособена позиция № 14 – Превръзки, номенклатура № 75 са подадени 3 

(три) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Истлинк България" ООД 0.1100 1 650.00 1 980.00 

"Софарма Трейдинг" АД 0.1570 2 355.00 2 826.00 

"МТИ" ООД 0.1665 2 497.50 2 997.00 
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Офертата на участника „Истлинк България“ ООД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1084/21.03.2019 г., комисията изиска  в 

срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовото предложение. 

С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 14 – Превръзки, номенклатура № 75. 

За Обособена позиция № 15 – Ангиографски консуматив, номенклатура № 120 

са подадени 4 (четири) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Истлинк България" ООД 16.5800 49 740.00 59 688.00 

"Инфомед" ЕООД 17.5000 52 500.00 63 000.00 

"Булмар МЛ" ООД 1.8800 56 640.00 67 968.00 

"Прохелт" ЕООД 30.0000 90 000.00 108 000.00 

Офертата на участника „Истлинк България“ ООД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1084/21.03.2019 г., комисията изиска  в 

срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовото предложение. 

С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 
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- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 15 – Ангиографски консуматив, номенклатура № 120. 

За Обособена позиция № 15 – Ангиографски консуматив, номенклатура № 121 

са подадени 3 (три) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Инфомед" ЕООД 2.7000 27 000.00 32 400.00 

"Булмар МЛ" ООД 3.4800 34 800.00 41 760.00 

"Прохелт" ЕООД 3.6000 36 000.00 43 200.00 

Офертата на участника „Инфомед“ ЕООД, съдържа предложение с числово 

изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници. Съгласно чл. 72, ал. 1 

от ЗОП, с писмо изх. № 1083/21.03.2019 г., комисията изиска  в срок от 5 (пет) дни от 

датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на ценовото предложение. 

С писмо вх. № 1112/22.03.2019 г., участникът „Инфомед“ ЕООД разяснява, че 

„Инфомед“ ЕООД е оторизиран дистрибутор на Bayteks Tekstil за България и цените, 

които „Инфомед“ ЕООД предлага, са съобразени с критериите за икономически най-

изгодна оферта, както и благоприятните условия, които „Инфомед“ ЕООД получава за 

дистрибуция от Bayteks Tekstil. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Инфомед“ ЕООД да бъде допуснат до класиране за Обособена 

позиция № 15 – Ангиографски консуматив, номенклатура № 121. 

За Обособена позиция № 15 – Ангиографски консуматив, номенклатура № 127 

са подадени 4 (четири) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Софарма Трейдинг" АД 41.0000 8 200.00 9 840.00 

"Булмар МЛ" ООД 45.9500 9 190.00 11 028.00 

"Прохелт" ЕООД 70.0000 14 000.00 16 800.00 

"Б. Браун Медикал" ЕООД 72.0000 14 400.00 17 280.00 

Офертите на участниците „Софарма Трейдинг“ АД и „Булмар МЛ“ ООД, 

съдържат предложения с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече 
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от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писма изх. № 1086/21.03.2019 г. и изх. № 

1082/21.03.2019 г., комисията изиска  в срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на 

писмата, подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите 

предложения. 

С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 

Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество.  

С писмо вх. № 1121/25.03.2019 г., участникът „Булмар МЛ“ ООД разяснява, че 

„Булмар МЛ“ ООД е дългогодишен партньор и дистрибутор за България на 

производителя и на тази база ползва големи отстъпки от заводските цени.  

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 15 – Ангиографски консуматив, номенклатура № 127; 

- участникът „Булмар МЛ“ ООД да бъде допуснат до класиране за Обособена 

позиция № 15 – Ангиографски консуматив, номенклатура № 127. 

За Обособена позиция № 15 – Ангиографски консуматив, номенклатура № 131 

са подадени 3 (три) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Софарма Трейдинг" АД 1.8000 540.00 648.00 

"Инфомед" ЕООД 2.1500 645.00 774.00 

"Булмар МЛ" ООД 3.4900 1 047.00 1 256.40 

Офертата на участника „Софарма Трейдинг“ АД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1086/21.03.2019 г., комисията изиска  в 

срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовото предложение.  

С писмо вх. № 1122/25.03.2019 г., участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

разяснява, че „Софарма Трейдинг“ АД е оторизиран дистрибутор и се ползва с 

изключителни условия като такъв на фирмата-производител, поради което има 

възможността да потвърди оферираната цена. Също така, това позволява „Софарма 
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Трейдинг“ АД да формира цените към крайните клиенти такива, че да постига 

увеличаване на оборота и налагане на медицински изделия с доказано качество.  

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Софарма Трейдинг“ АД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 15 – Ангиографски консуматив, номенклатура № 131. 

За Обособена позиция № 15 – Ангиографски консуматив, номенклатура № 133 

са подадени 3 (три) оферти както следва: 

Участник 

Предложена цена 

Единична 

стойност в лв. 

 без вкл. ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. без вкл. 

ДДС 

Обща стойност 

в  

лв. с вкл.  ДДС 

"Истлинк България" ООД 8.0000 800.00 960.00 

"Инфомед" ЕООД 17.5000 1 750.00 2 100.00 

"Булмар МЛ" ООД 18.8800 1 888.00 2 265.60 

Офертата на участника „Истлинк България“ ООД, съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо изх. № 1084/21.03.2019 г., комисията изиска  в 

срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писмото, подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовото предложение. 

С писмо вх. № 1137/26.03.2019 г., участникът „Истлинк България“ ООД 

разяснява, че „Истлинк България“ ООД е директен вносител на медицински 

консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните 

заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и на производители 

от България. Посочва още, че политиката на фирмата е директно доставяне на стоките 

от внос без използване на подизпълнители и дистрибутори. 

Предвид описаните обстоятелства комисията единодушно реши: 

- участникът „Истлинк България“ ООД да бъде допуснат до класиране за 

Обособена позиция № 15 – Ангиографски консуматив, номенклатура № 133. 

След като извърши класирането Комисията установи, че за Обособена позиция 

№ 8 –  Интубационни тръби и кислородни маски, номенклатура № 31, са налице 

основанията на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, а именно за провеждане на публичен жребий 

за изпълнител на обществената поръчка. Участниците с еднакви цени и класирани на 

първо място за една и съща обособена позиция и номенклатура, бяха уведомени за 

датата, часа и мястото за провеждане на публичния жребий с писма, както следва:  

● „Софарма Трейдинг“ АД – писмо с изх. № 1138/26.03.2019 г. 

● „Истлинк България“ ООД – писмо с изх. № 1139/26.03.2019 г. 



30 

 

На 29.03.2019 г. Комисията се събра в пълен състав за провеждане на публичния 

жребий за избор на изпълнител на обществената поръчка. 

На заседанието на Комисията не се явиха представители на участниците. 

След провеждане на публичния жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, за изпълнител е определен следният участник: 

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 № 8 - Интубационни тръби и кислородни маски 

Номенклатура 31 

1 място "Истлинк България" ООД 0.6700 33.50 40.20 

Комисията приема единодушно класирането на оферираните лабораторни 

реактиви и консумативи, подробно описани в Протокол № 3 от 01.04.2019 г. 

Цялостната работа на комисията е отразена в Протокол № 1 с изх № 

666/05.02.2019 г., Протокол № 2 с изх. № 948/07.03.2019 г. и Протокол № 3 с изх.№ 

1219/01.04.2019 г. 

Комисията, определена да разгледа, оцени и класира офертите за провеждане на 

открита процедура с предмет: „Доставка по заявка на медицински консуматив за 

срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, предлага на 

Възложителя да издаде решение за обявяване на класирането на участниците като 

определи за изпълнители на обществената поръчка класираните на първо място 

участници, съгласно Протокол № 3 от 01.04.2019 г. 

Комисията предлага на Възложителя:  

- процедурата да бъде прекратена за: 

Обособена позиция № 15, номенклатури №№ 77, 91, 92, 104, 115, 116, 117, 118. 

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

- процедурата да бъде прекратена за: 

Обособена позиция № 5, номенклатура № 20; 

Обособена позиция № 7, номенклатури №№ 27 и 29; 

Обособена позиция № 12, номенклатура № 62; 

Обособена позиция № 15, номенклатура № 114. 

на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 ЗОП – подадените оферти надвишават финансовия 

ресурс, който Възложителят може да осигури. 
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