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4. д-р Соня Георгиева Малинова – Ленгарска – н-к 
„Отделение по клинична патология”

5. Д-р Добринка Кирилова Иванова – н-к „Микробиолгична 
лаборатория”

6. Д-р Весела Ставрева Христова – ординатор в кабинет  
„Трансфузионна хематология”

7. Симеон Славчев Славчев – общински съветник от СОС

8. Андрей Тодоров Стаменов – ст. експерт в отдел 
„Обществени поръчки и търгове”на Дирекция „Обществени
поръчки и концесии”при Столична община

се  събра  в  10.00  ч.  на  03.06.2016  г.  в  Салона  на  „Втора  МБАЛ -  София”  ЕАД,  за
извършване на преглед на постъпилите документи, оценка и класиране на подадените
от участниците оферти,  съгласно Обявление за възлагане на обществена поръчка №
728293 и Решение №  728175 в Регистър на обществените поръчки на АОП, относно
избор  на  изпълнител  и  сключване  на  договор  с  предмет  :  „Доставка  по  заявка  на
реактиви  и  консумативи  за  Клинична  лаборатория,  Микробиологична  лаборатория,
Кабинет по трансфузионна хематология и Клинична патология за срок от две години за
нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, по четири обособени позиции“.

Съгласно докладна записка с изх. № В-1298 / 03.06.2016 г., съставена от Виолета
Димитрова  –  деловодител,  в  Деловодството  на  „Втора  МБАЛ  –  София”  ЕАД  до
03.06.2016 г. – 15.00 ч. са постъпили  15 (петнадесет) оферти за участие в обществена
поръчка  с  предмет:  „Доставка  по  заявка  на  реактиви  и  консумативи  за  Клинична
лаборатория, Микробиологична лаборатория, Кабинет по трансфузионна хематология и
Клинична  патология  за  срок  от  две  години  за  нуждите  на  „Втора  МБАЛ -  София”
ЕАД”, по четири обособени позиции“, а именно:

1. „Химтекс” ООД –рег.№ 1 / 31.05.2016 г.– подадена в09.00 ч.

2. „Грин БГ”ООД – рег.№ 2 / 31.05.2016 г.– подадена в 13.30 ч.

3. „Хроно“ ООД – рег.№ 3 / 01.06.2016 г.  - подадена в 10.40 ч.

4. „Елит Медикъл“ ООД – рег.№ 4 / 02.06.2016 г.  - подадена в 10.00 ч.

5. „Интер Бизнес“ ЕООД – рег.№ 5 / 02.06.2016 г. - подадена в 10.05 ч.

6. „Медицинска техника инженеринг“ ООД–рег.№ 6 / 02.06.2016 г.  - подадена в
10.15 ч.

7. „Марвена Диагностика“ ООД–рег.№ 7 / 02.06.2016 г. - подадена в 11.00 ч.

8. „БГ МЕД“ ООД–рег.№ 8 / 02.06.2016 г.  - подадена в 11.05 ч.

9. „Елпак Лизинг“ ЕООД–рег.№ 9 / 02.06.2016 г. - подадена в 11.15 ч.

10. „Елта 90М“ ООД – рег.№ 10 / 02.06.2016 г.– подадена в 11.56 ч.
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11. „Антисел България“ ООД – рег.№ 11 / 02.06.2016 г. - подадена в 12.40 ч.

12. „Топ Диагностика“ ООД – рег.№ 12 / 02.06.2016 г. – подадена в 13.06 ч.

13. „Ридаком“ ЕООД–рег.№ 13 / 02.06.2016 г. – подадена в 13.20 ч.

14. „АПР“ ЕООД–рег.№ 14 / 02.06.2016 г. - подадена в 13.30 ч. 

15. „Аквахим“ ЕООД–рег.№ 15 / 02.06.2016 г. – подадена в  13.55 ч.

Липсват  оферти,  постъпили  след  крайния  срок,посочен  в  обявлението,  или
върнати оферти.

След получаване на офертите членовете на комисията подписаха декларации за
липса на обстоятелства по чл. 35 от ЗОП.На заседанието на комисията не присъстваха
представители на участниците.

На  откритото  заседание  на  комисията  не  се  явиха  представители  на
Участниците.

Отварянето  на  офертите  се  извърши при условията  на  чл.  68,  ал.  1  от  ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. 

1. Комисията отвори офертата на „Химтекс“ ООД. Установи се наличието на 3 (три)
отделни запечатани,плика, в които са поставени, както следва: Плик№1–65 бр. отделни
запечатани плика, Плик №2 – 65 бр. отделни запечатани плика. Плик №3 се подписа от
трима  от  членовете  на  комисията.  Пликове  №  2  се  отвориха.  В  тях  се  намира
Техническо предложение, което се подписа на всяка страница от трима от членовете на
комисията. Фирмата участва за обособена позиция № 1 - номенклатури № от 20 до 50
(вкл.),  обособена  позиция  № 2  -  номенклатури  №  от  292  до  312  (вкл.),  обособена
позиция № 4 - номенклатури № от 336 до 346 (вкл.), 348 и 350, . След това се отвориха
Пликове  №  1,  документите  се  провериха  по  приложените  списъци  и  се  установи
наличието на всеки от тях.

2. Комисията отвори офертата на „Грин БГ“ ООД. Установи се наличието на 6 (шест)
отделни запечатани плика. Пликове №3 – 2 бр. се подписаха от трима от членовете
накомисията.  Пликове  №  2  –  2  бр.  се  отвориха.  В  тях  се  намира  Техническо
предложение, което се подписа на всяка страница от трима от членовете на комисията.

Фирмата участва за обособена позиция № 1 - номенклатури № 340 и 341.
След това се отвориха Пликове № 1 – 2 бр., документите се провериха по приложения
списък и се установи наличието на всеки от тях.

3. Комисията  отвори офертата на  „Хроно“ ООД.  Установи се наличието на 3  (три)
отделни запечатани плика. Плик №3 се подписа от трима от членовете на комисията.
Плик № 2 се отвори. В него се намира Техническо предложение, което се подписа на
всяка страница от  трима от членовете  на  комисията.  Фирмата участва  за обособена
позиция № 1 -  номенклатура  № 1.  След това  се отвори Плик № 1,  документите се
провериха по приложения списък и се установи наличието на всеки от тях.
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4. Комисията отвори офертата на „Елит Медикал“ ООД. Установи се наличието на 3
(три) отделни  запечатани  плика.  Плик  №3  се  подписа  от  трима  от  членовете  на
комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намира Техническо предложение, което се
подписа на всяка страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за
обособена позиция № 3 - номенклатури № 322, 323, 329 и 330. След това се отвори
Плик № 1, документите се провериха по приложения списък и се установи наличието
на всеки от тях.

5.Комисията отвори офертата на „Интер Бизнес 91“ ЕООД. Установи се наличието на
6 (шест) отделни запечатани плика  - Плик № 1, №2 и № 3 за обособени позиции №1 и
№2. Пликове №3 се подписаха от трима от членовете на комисията. Пликове № 2 се
отвориха и всички документи - Техническо предложение за обособените позиции, се
подписаха от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за: обособена позиция
№ 1, номенклатури №18 и 51, и обособена позиция № 2, номенклатури № 72, 73,  74,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 272, 313, 314, 315, 316, 317, 318 и 319. Отвориха се
Пликове  №  1  за  обособени  позиции  №1  и  №2,  документите  се  провериха  по
приложения списък и се установи наличието на всеки от тях.

6.Комисията  отвори  офертата  на  „Медицинска  Техника  Инженеринг“  ООД.
Установи се наличието на 6 (шест) отделни запечатани плика - Плик № 1, № 2 и № 4 за
всяка от обособените позиции, за която фирмата участва. Пликове №3 се подписаха от
трима от членовете  на  комисията.  Пликове № 2 се  отвориха и  всички документи –
Техническа  спецификация  и  Технически  предложения  за  обособените  позиции,  се
подписаха от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за: обособена позиция
№ 1 - номенклатури № 2, 19 ,42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50; За обособена позиция № 2 –
номенклатури № 264,265,267,292,293,295,296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306,
308, 309, 311, 312; За обособена позиция № 4 - номенклатури № 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350.  След това се отвориха Пликове № 1 за
обосбена позиция № 1, №2 и № 4, документите се провериха по приложения списък и
се установи наличието на всеки от тях.

7.Комисията  отвори  офертата  на  „Марвена  Диагностика“  ООД.  Установи  се
наличието  на  3  (три)  отделни  запечатани  плика.  Плик  №3 се  подписа  от  трима  от
членовете на комисията. Плик№ 2 се отвори. Вътре се намира Техническо предложение
за  номенклатурните  единици,  за  които  фирмата  участва,  а  именно:  за  обособена
позиция № 1, номенклатури № 3, 10, 11, 12, 15, 17 и 52. Документите се подписаха на
всяка страница от трима от членовете на комисията. След това се отвори Плик № 1 и
документите, съдържащи се в него се провериха по приложения списък и се установи
наличието на всеки от тях.

8.Комисията отвори офертата на „БГ МЕД“ ООД. Установи се наличието на 9 (девет)
отделни запечатани плика  - Плик № 1, №2 и № 3 за обособени позиции №1, №3 и №2.
Пликове  №3  се  подписаха  от  трима  от  членовете  на  комисията.  Пликове  №  2  се
отвориха и всички документи - Техническо предложение за обособените позиции, се
подписаха от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за: обособена позиция
№ 1, номенклатури № 2, 4, 7, 8, 9; обособена позиция № 2, номенклатури № 264, 265,
267 и обособена позиция № 3, номенклатури №322,323,327,330 и 331  . Отвориха се
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Пликове  №  1  за  обособени  позиции  №1,  №2  и  №3,  документите  се  провериха  по
приложения списък и се установи наличието на всеки от тях.

9.Комисията отвори офертата на „Елпак Лизинг“ ЕООД. Установи се наличието на 6
(шест)  отделни запечатани плика  -  Плик № 1,  №2 и № 3 за  всяка от  обособените
позиции №1 и №3, за която фирмата участва. Пликове №3 се подписаха от трима от
членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха и и всички документи - Технически
предложения  за  обособените  позиции,  се  подписаха  от  трима  от  членовете  на
комисията. Фирмата участва за: обособена позиция №1 – номенклатури № 4, 5, 6, 7, 9,
14, 35, 36, 46, 47, 49 и обособена позиция №3 – номенклатури № 322, 328, 330, 331, 332
и 335. Отвориха се Пликове № 1, документите се провериха по приложения списък и се
установи наличието на всеки от тях.

10.Комисията  отвори  офертата  на  „Елта  90М“ ООД.  Установи  се  наличието  на  9
(девет) отделни запечатани плика, както следва: Плик №1 – 3 бр., Плик №2 – 3 бр.,
Плик № 3 – 3  бр.  Пликове №3 се  подписаха  от  трима от  членовете  на  комисията.
Пликове № 2 се отвориха. В тях се намира Техническо предложение, което се подписа
на всяка страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена
позиция № 1 - номенклатури № 2, 5, 6, 7; обособена позиция № 2 - номенклатури № от
54 до 61 (вкл.), 63, 66, 71, 74, номенклатури № от 83 до 146 (вкл.), 260, 261, 262, 267,
268,  270,  271,  272,  273,  274,  276,  277,  290,  291,  303;  обособена  позиция  №  3  -
номенклатури № 322, 330 и 331. След това се отвориха Пликове № 1, документите се
провериха по приложените списъци и се установи наличието на всеки от тях.

11.Комисията отвори офертата на „Антисел България“ ООД. Установи се наличието
на 3  (три) отделни запечатани плика. Плик №3 се подписа от трима от членовете на
комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намира Техническо предложение, което се
подписа на всяка страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за
обособена позиция № 1 - номенклатури № 322, 323, 324, 325, 330, 331, 332, 333 и 334.
След това се отвори Плик № 1, документите се провериха по приложения списък и се
установи наличието на всеки от тях.

12.Комисията отвори офертата на „Топ Диагностика“ ООД. Установи се наличието на
3  (три) отделни  запечатани  плика.  Плик  №3 се  подписа  от  трима  от  членовете  на
комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намира Техническо предложение, което се
подписа на всяка страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за
обособена позиция № 1 - номенклатури № 2, 5, 6, 7 и 9. След това се отвори Плик № 1,
документите се провериха по приложения списък и се установи наличието на всеки от
тях.

13.Комисията отвори офертата на „Ридаком“ ЕООД. Установи се наличието на 3 (три)
отделни запечатани плика. Плик №3 се подписа от трима от членовете на комисията.
Плик № 2 се отвори. В него се намира Техническо предложение, което се подписа на
всяка страница от  трима от членовете  на  комисията.  Фирмата участва  за обособена
позиция № 2 - номенклатури № от 53 до 80 (вкл.); от 85 до 144 (вкл.); 147, 148, 149; от
183 до 195 (вкл.); от 199 до 238 (вкл.); 240, 242, 243, 244, 249, 260, 261, 262, 264, 265,
266, 267; от 269 до 277 (вкл.); от 292 до 302 (вкл.); 304, 305, 306, 307, 317, 318, 320 и
321. След това се отвори Плик № 1, документите се провериха по приложения списък и
се установи наличието на всеки от тях.
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14.Комисията отвори офертата  на  „АПР“ ЕООД.  Установи се наличието на 3  (три)
отделни запечатани плика. Плик №3 се подписа от трима от членовете на комисията.
Плик № 2 се отвори. В него се намира Техническо предложение, което се подписа на
всяка страница от  трима от членовете  на  комисията.  Фирмата участва  за обособена
позиция № 1 - номенклатура № 16. След това се отвори Плик № 1, документите се
провериха по приложения списък и се установи наличието на всеки от тях.

15. Комисията отвори офертата на  „Аквахим“ АД. Установи се наличието на 3  (три)
отделни  запечатани,  плика,  в  които  са  поставени,  както  следва:  Плик  №1  –  2  бр.
отделни запечатани плика, Плик №2 – 2 бр. отделни запечатани плика. Плик №3 се
подписа  от  трима  от  членовете  на  комисията.  Пликове  № 2  се  отвориха.  В  тях  се
намира  Техническо  предложение,  което  се  подписа  на  всяка  страница  от  трима  от
членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция № 1 - номенклатура №
50, обособена позиция № 4 - номенклатури № от 337 до 345 (вкл.), 347, 348 и 350, .
След  това  се  отвориха  Пликове  №  1,  документите  се  провериха  по  приложените
списъци и се установи наличието на всеки от тях.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията  продължи  своята  работана  закрито  заседание,  като
пристъпи към разглеждане на представените документи и преценка за съответствието
им с изискванията на Възложителя към участниците, посочени в Решение №728175 и
Обявление за възлагане на обществена поръчка № 728293, публикувани в Регистър на
обществените поръчки.

1.  Комисията  пристъпи  към  разглеждане  на  документите  на  „Химтекс”  ООД.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.

Данни за лицето: „Химтекс” ООД,ЕИК: 836149057, адрес: гр. Димитровград - 6400, 
ул. Бузлуджа №33. Представлява се от Даниела Методиева Велинова – Управител. 
Офертата е подписана от Управителя.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатура №20:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;
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 Сертификат  на  „Химтекс“  ООД  за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 9001:2008, валиден до 15.07.2018г. – копие; 

 Сертификат наГласваренфабрик Карл Хехт ГмбХ& Ко КГ за регистрирана система
за управление на качеството ISO 9001:2015, валиден до 28.03.20197г. – копие;

 Пълномощно от Гласваренфабрик Карл Хехт ГмбХ& Ко КГ, валидно до 31.12.2017г.
– копие;

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – копие;

 Декларация-списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация  за  публичен  регистър,  в  който  е  публикувана  информацията  за
поръчките съгл.чл.51, ал.4 от ЗОП – оригинал;

 Удостоверения и референции – 4 бр. копия;

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 СЕ Сертификат на Гласваренфабрик Карл Хехт ГмбХ& Ко КГ – 1 бр. копие;

 Банкова гаранция за участие на стойност 6060,00 лв., издадена от „Райфайзенбанк
България“ ЕАД, рег.№ LGISS29184/16/АD / 26.05.2016г., валидна до 30.11.2016 г.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатура №21:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Сертификат  на  „Делталаб“  С.Л.  за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 9001:2008, валиден до 11.10.2016г. – копие;

 Сертификат  на  „Делталаб“  С.Л.  за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 13485:2003,EN ISO 13485:2012, валиден до 11.10.2016г. – копие;

 Пълномощно от „Делталаб“ С.Л., валидно до 31.12.2017г. – копие;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
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Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатури № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, поставени в отделни пликове за
всяка номенклатура:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатура №30:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Декларация за съответствие на Гласваренфабрик Карл Хехт ГмбХ& Ко КГ – 1 бр.
копие;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатури № 31, 32, 33, 34, 35 и 36, поставени в отделни пликове за всяка
номенклатура:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатура № 37:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Сертификат на Панреак Кимика С.Л.У за регистрирана система за управление на
качеството ISO 9001:2015, валиден до 08.02.2017г. – копие;

 Пълномощно от Панреак Кимика С.Л.У, валидно до 31.12.2017г. – копие;
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 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Спецификация на продукта - копие;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1  –  номенклатури  № 38  и  39,  поставени  в  отделни  пликове  за  всяка
номенклатура:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Спецификация на продуктите - копия;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатура №40:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Сертификат на VWR INTERNATIONAL EUROPE BVDA  за регистрирана система за
управление на качеството ISO 9001:2008 + приложение,  валиден до  27.11.2016г. –
копие;

 Пълномощно от VWR, валидно до 31.12.2017г. – копие;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Спецификации на продуктите- копия;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатура №41:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;
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 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Спецификации на продуктите- копия;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1  –  номенклатура  №42  и  43,  поставени  в  отделни  пликове  за  всяка
номенклатура:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Декларация за съответствие от Делталаб С.Л.- копие;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1  –  номенклатури  №  44  и  45,  поставени  в  отделни  пликове  за  всяка
номенклатура:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатура №46:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Сертификат  наБурнас  Медикалсза  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 9001:2008, валиден до 29.05.2017г. – копие;

 Пълномощно от Бурнас Медикалс, валидно до 31.12.2017г. – копие;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;
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Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1  –  номенклатури  №  47,  48  и  49,  поставени  в  отделни  пликове  за  всяка
номенклатура:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатура №50:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Сертификат  наВакутест  КИМА  с.р.л.  за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 9001:2008, валиден до 14.09.2018г. – копие;

 Сертификат  наВакутест  КИМА  с.р.л.  за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството UNI EN ISO 13485:2012, валиден до 17.01.2019г. – копие;

 Сертификат наС.К. Ветро Дизайн с.р.л. за регистрирана система за управление на
качеството ISO 9001:2008, валиден до 08.08.2018г. – копие;

 Споразумение за дистрибуция с Вакутест КИМА с.р.л.,  валидно до 31.12.2017г. –
копие;

 Пълномощно от Ветро Дизайн с.р.л. , валидно до 31.12.2017г. – копие;

 Оферта (по образец) – оригинал:

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Декларация за съответствие –  2 бр. копия;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№2 – номенклатура №292:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Сертификат наГама Груп а.с. за регистрирана система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 15.09.2018г. – копие;
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 Сертификат наГама Груп а.с.за регистрирана система за управление на качеството
EN ISO 13485:2012, валиден до 21.02.2016г. – копие;

 Оторизационно писмо от Гама Груп а.с., валидно до 31.12.2017г. – копие;

 Оферта (по образец) – оригинал:

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Декларация за съответствие – копие;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№2 – номенклатури № 293,   294 и 295,  поставени в отделни пликове  за  всяка
номенклатура:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№2 – номенклатура №296:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал:

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Декларация за съответствие – копие;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№2 – номенклатури № 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311 и 312, поставени в отделни пликове за всяка номенклатура:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;
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 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№4 – номенклатури № 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348 и 350,
поставени в отделни пликове за всяка номенклатура:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Спецификации на продуктите- копия -  за номенклатура №336, 337, 344, 345, 348  и
350;

 СЕ Сертификат на Панреак – копие – за номенклатура №338;

 Декларация за съответствие на Делталаб – копие – за номенклатура №339;

 Декларация за съответствие на Kai – копие – за номенклатура №340;

 Декларация за съответствие на Гласваренфабрик Карл Хехт ГмбХ& Ко КГ – копие –
за номенклатура №343;

2.  Комисията  пристъпи  към  разглеждане  на  документите  на  „Грин  БГ”  ООД.
Офертата е  представена  в  запечатан  непрозрачен  плик.
Данни  за  лицето:  „Грин  БГ”  ООД,ЕИК:  130990331,  адрес:  гр.  София  1517,  ул.
„Вършец”  №  18.  Представлява  се  от  Управители:  Лидия  Христова  Николова  –
Праматарова и Йорданка Великова Гетова.

Офертата е подписана от Лидия Христова Николова - Праматарова – Управител.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№4 – номенклатура № 340:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) от двамата управители- оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;
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 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Сертификат  на  „Грин  БГ”  ООД   за  система  за  управление  на  качеството  ISO
9001:2008, валиден до 17.11.2017 г. – копие;

 Сертификат  на  „Термо  Шендън  Лимитед”  с  търговска  марка  „Термо  Фишер
Сайънтифик“  за  система  за  управление  на  качеството  ISO  13485:2003,EN  ISO
13485:2012, валиден до 01.09.2017 г. – копие;

 Декларация за съответствие на английски език и в превод на български – 1 бр. копие;

 Декларация остатъчен срок на годност – оригинал;

 Оторизационно  писмо от  „Thermo Fisher  Scientific“,  валидно до 31.12.2016г.  –  на
английски и в превод на български език – копие.

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Удостоверения – 3 бр. – копия;

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Гаранция за участие – паричен превод на стойност 110,00 лв.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатура №341:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

3.  Комисията  пристъпи  към  разглеждане  на  документите  на  „Хроно”  ООД.
Офертата е  представена  в  запечатан  непрозрачен  плик.
Данни за лицето: „Хроно” ООД, ЕИК: 130998890, адрес: гр. София 1142, ул. „Граф
Игнатиев” № 53, вх.А, ет.1., е-mail: office@chrono-bg.com.Представлява се заедно от
Пламен Пламенов Костов – Управител. 

Офертата е подписана от Адриана Петрова Димитрова – пълномощник на участника, с
представено валидно пълномощно от Управителя на фирмата участник.
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Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатура №1:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участникa – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Пълномощно на Адриана Петрова Димитрова – оригинал;

 Банкова гаранция за участие на стойност 4300,00 лв., издадена от „Райфайзенбанк
България“ ЕАД, рег.№ LGISS28977/16/DT / 10.05.2016г., валидна до 30.11.2016г.

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Договор за наем – копие;

 Свидетелство за регистрация на МПС – 6 бр. копия;

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Референции и удостоверения за добро изпълнение – 8 бр. копия;

 Сертификат  на  „Хроно”  ООД   за  система  за  управление  на  качеството  ISO
9001:2008, валиден до 31.05.2019 г., на английски и в превод на български език –
копие;

 Оторизационно писмо от „Roche Diagnostics Sp.z.o.o.“ – на английски и в превод на
български език – копие.

 Приложение  към  оторизационно  писмо  от  „Roche  Diagnostics  Sp.z.o.o.“  –  на
английски и в превод на български език – копие.

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
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 Декларация за съответствие на английски език и в превод на български – 1 бр. копие

 Писмо за потвърждение от Рош Диагностикс Дойчланд ГмбХ – копие;

4.  Комисията  пристъпи  към  разглеждане  на  документите  на  „Елит  Медикал”
ООД.

Офертата е  представена  в  запечатан  непрозрачен  плик.
Данни за лицето:  „Елит Медикал” ООД,ЕИК: 130824861, адрес: гр. София - 1421,
бул. „Арсеналски” № 65, ет.1., офис 1, е-mail: info@elitmedical.com.Представлява се
от Красимир Аспарухов Кирков – Управител. 

Офертата е подписана от Управител. 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №1:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участникa – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Свидетелство за регистрация на МПС – 2 бр. копия;

 Нотариален акт – 1 бр. копие;

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Сертификат на „Елит Медикал” ООД  за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 29.03.2018 г., на английски и в превод на български език –
копие;

 Сертификат  на  Vacutest  KIMA S.r.l. за  регистрация  на  система  за  управление  на
качеството ISO 13485:2012, валиден до 17.01.2019г. 

 Оторизационно писмо от „CE – Immundiagnostika GmbH“, валидно до 23.11.2018г. –
на английски и в превод на български език – копие.

 Оторизационно  писмо  от  „Vacutest  KIMA  S.r.l.“, валидно  до  18.01.2018г.  –  на
английски и в превод на български език – копие.

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
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 Референции и удостоверения за добро изпълнение – 3 бр. копия;

 Информация за  изпълнението  на договор за  обществена  поръчка от регистъра  на
АОП – 3 бр. копия;

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Сертификат  на  „CE  –  Immundiagnostika  GmbH“  за  инспекция  на  дизайна  на
английски и в превод на български език;

 Декларация за съответствие на английски език и в превод на български – 6 бр. копия;

 Гаранция за участие – паричен превод на стойност 2200,00 лв.

5. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Интер Бизнес - 91”
ЕООД.

Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.

Данни за  лицето:  „Интер  Бизнес  -  91” ЕООД,ЕИК:  010652246,  адрес:  гр.  София
1113,  ул.  „Искърско  шосе”  №  1.  Представлява  се  от  Людмила  Зафирова  –
Управител. 

Офертата е подписана от Управителя. 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1, номенклатури № 18 и 51 :

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация  за  липса  на  свързаност  по  чл.56,  ал.1,  т.6  от  ЗОП  (по  образец)  –
оригинал;
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 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори и Обобщена
справка за работодател, издадени от НАП – оригинали;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот№ 11, том 1, рег.№ 1490/99,
дело № 11 от 25.02.1999 г. – копие;

 Свидетелство за регистрация на МПС и данни за МПС – 7 бр. копия;

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Препоръки и удостоверения - 7 бр. – копия;

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – безсрочно - копие;

 Оторизационно  писмо от  БиоМерио на  английски  език и  в  превод на  български,
валидно до 31.12.2017г. – копие;

 Удостоверение  за  оторизация  от  фирма  SEBIAна  английски  език  и  в  превод  на
български, валидно до 31.12.2017г. – копие;

 Сертификат  за  система  за  управление  на  качеството  ISO  9001:2008,  валиден  до
23.03.2017 г. – копие;

 Удостоверение на БиоМерио за регистрация на система за управление на качеството
ISO 13485:2012, валиден до 07.11.2016г.  

 Сертификат на Себия за регистрация на система за управление на качеството ISO
13485:2012, валиден до 16.07.2018г. 

 Декларации  за  съответствие  на  английски  език  и  в  превод на  български  –  2  бр.
копия;

 Банкова гаранция за участие на стойност 5950,00 лв., издадена от „Интернешънъл
Асет Банк“ АД, рег.№ 3006 / 30.05.2016г., валидна до 15.12.2016г.

 Декларация за оригиналност на консумативите от БиоМерио С.А. на английски език
и в превод на български - копие;

 Удостоверение от Себиа на английски език и в превод на български – копие;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№2, номенклатури № 72, 73,  74,  137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 245,
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246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 272, 313, 314,
315, 316, 317, 318 и 319:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Оторизационно  писмо от  БиоМерио на  английски  език и  в  превод на  български,
валидно до 31.12.2017г. – копие;

 Удостоверение  за  оторизация  от  фирма  SEBIA на  английски  език  и  в  превод  на
български, валидно до 31.12.2017г. – копие;

 Сертификат  за  система  за  управление  на  качеството  ISO  9001:2008,  валиден  до
23.03.2017 г. – копие;

 Удостоверение на БиоМерио за регистрация на система за управление на качеството
ISO 13485:2012, валиден до 07.11.2016г.  

 Сертификат на Себия за регистрация на система за управление на качеството ISO
13485:2012, валиден до 16.07.2018г. 

 Декларации за съответствиена английски език и в превод на български – 3 бр. копия;

6.Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Медицинска Техника
Инженеринг” ООД. 

Офертата е  представена  в  запечатан  непрозрачен  плик.
Данни  за  лицето: „Медицинска  Техника  Инженеринг”  ООД,ЕИК:  831641528,
адрес:  гр.  София  1750,  ж.к.  Младост  1,  ул.  „Димитър  Моллов“,  бл.  28Б.
Представлява се от  Йонка Христова Гетова-Христанова - Управител и Димитър
Георгиев Конов – Прокурист. 

Офертата е подписана от Неда Александрова Савова – пълномощник на участника, с
представено  валидно  пълномощно  от  Управителя  на  фирмата  участник.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1, номенклатури № 2, 19 ,42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 и 50:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
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 Пълномощно  №  137  /  София,  04.05.2016  г.,  на  Неда  Александрова  Савова  –
оригинал;

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Договор за наем – копие;

 Свидетелство за регистрация на МПС – 23 бр. копия;

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец), от управителя и прокуриста – 2
бр., оригинали;

 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец), от управителя и прокуриста – 2
бр., оригинали;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) от управителя и
прокуриста – 2 бр., оригинали;

 Сертификат за система за управление на качеството  EN ISO 9001:2008, валиден до
21.02.2017 г. – копие;

 Сертификат за одобрение на системата за качество на Avantor Performance Materials
B.V - ISO 13485:2003/ EN ISO 13485:2012, валиден до 15.09.2018 г. – копие;

 Сертификат за одобрение на системата за качество на  KABE Labortechnik GmbH -
EN ISO 13485:2012, валиден до 15.10.2018 г. – копие;

 Сертификат  за  одобрение  на  системата  за  качество  на  Biosigma  S.r.I.  -  EN  ISO
13485:2012, валиден до 04.10.2016 г. – копие;

 Оторизационно писмо от Avantor Performance Materials B.V, валидно до 31.12.2017 г.
– копие;

 Оторизационно  писмо  от  KABE  Labortechnik  GmbH,  валидно  до  31.12.2017  г.  –
копие;

 Оторизационно писмо от Biosigma S.r.I валидно до 31.12.2017 г. – копие;

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - безсрочно – копие;

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Удостоверение за партньорство  - 5 бр. копия;

 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) от управителя и
прокуриста – 2 бр., оригинали;

 Оферта (по образец) – оригинал;
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 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Банкова  гаранция  за  участие  на  стойност  6060,00  лв.,  издадена  от  „Уникредит
Булбанк“ АД, рег.№ 961DGI11615273V5 / 31.05.2016г., валидна до 05.12.2016г.

 ЕС сертификат и/или Декларация за съответствие – 12 бр. копия;

 Писмо за  потвърждение  от  Avantor  Performance  Materials  B.V. на  английски  и  в
превод на български език - 1 бр.

 Декларация за потвърждение от  Kabe Labortechnik GmbH. на английски и в превод
на български език - 1 бр.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№2, номенклатури № 264, 265, 267, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304,
305, 306, 308, 309, 311 и 312:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Сертификат  за  одобрение  на  системата  за  качество  на  Biosigma  S.r.I.  -  EN  ISO
13485:2012, валиден до 04.10.2016 г. – копие;

 Сертификат  за  одобрение  на  системата  за  качество  на  Biosystems  S.A.  -  EN ISO
13485:2012, валиден до 18.12.2016 г. – копие;

 Оторизационно писмо от Biosystems S.A. валидно до 31.12.2017 г. – копие;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 ЕС сертификат и/или Декларация за съответствие – 10 бр. копия;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№4, номенклатури № 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
и 350.:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Сертификат за одобрение на системата за качество на Avantor Performance Materials
B.V - ISO 13485:2003/ EN ISO 13485:2012, валиден до 15.09.2018 г. – копие;
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 Сертификат  за  одобрение  на  системата  за  качество  на  Biosigma  S.r.I.  -  EN  ISO
13485:2012, валиден до 04.10.2016 г. – копие;

 Сертификат за одобрение на системата за качество на Leica Biosystems Newcastle Ltd
– ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 31.05.2017 г. – копие;

 Сертификат  за  одобрение  на  системата  за  качество  на  BioGnost  d.o.o.  -  ISO
13485:2012, валиден до 03.02.2017 г. – копие;

 Оторизационно писмо от Avantor Performance Materials B.V, валидно до 31.12.2017 г.
– копие;

 Оторизационно писмо от Biosigma S.r.I валидно до 31.12.2017 г. – копие;

 Оторизационно писмо от BioGnost d.o.o., валидно - безсрочно – копие;

 Оторизационно писмо от Leica Biosystems Newcastle Ltd, валидно до 31.12.2018 г.  –
копие;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 ЕС сертификат и/или Декларация за съответствие – 7 бр. копия;

7.Комисията  пристъпи  към  разглеждане  на  документите  на  „Марвена
Диагностика” ООД.

Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.

Данни за лицето: „Марвена Диагностика” ООД,ЕИК: 200600292, адрес: гр. София
1799,  ж.к.  Младост  2,  ул.  „Свети  Киприян“  №44.  Представлява  се  от  Надя
Евстатиева  Драгоева,  Лина  Иванова  Щърбанова  и  Иван  Добрев  Николов  –
Управители. 

Офертата  е  подписана  от  Силвия Ангелова Кирова – пълномощник на  участника,  с
представено  валидно  пълномощно  от  Управителя  на  фирмата  участник.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№2, номенклатура № 22:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Пълномощно на Силвия Ангелова Кирова – нотариално заверено копие;
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 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори към 12.01.2016
г. – копие;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Договор за наем на помещение между – копие;

 Свидетелство за регистрация на МПС – 15 бр. копия;

 Декларации по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец), от управителите – 3 бр. оригинали;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Сертификат за одобрение за система за управление на качеството  ISO 9001:2008,
валиден до 06.04.2018г. – копие;

 Сертификат за одобрение за система за управление на качеството ISO 13485:2003 и
ISO 13485:2012, валиден до 06.04.2018г. – копие;

 Сертификат на SIEMENS Healthcare Diagnostics Products за одобрение за система за
управление на качеството ISO 13485:2003, валиден до 31.12.2016г. – копие;

 Сертификат за  регистация на SIEMENS Healthcare Diagnostics Products след оценка
на  система  за  управление  на  качеството  ISO  13485:2003, EN  ISO  13485:2012,
валиден до 25.01.2017г. – копие;

 Оторизационно  писмо  от  SIEMENS  Healthcare  Diagnostics  Products,  валидно  до
30.09.2017 г. – в превод на български и на английски език – копие – 2 бр.;

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – безсрочно.

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Удостоверение за извършена доставка и добро сътрудничество – копие - 6 бр. 

 Информация за изпълнени договори за обществени поръчки – 3 бр., разпечатки от
АОП – копия;

 Декларация за медицински изделия с нанесена „СЕ“ маркировка – оригинал;

 Декларация от SIEMENS Healthcare Diagnostics Products – в превод на български и на
английски език - оригинал;

 Декларация за съответствие - в превод на български и на английски език – 7 бр. –
копия;  

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;
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 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Банкова гаранция за участие в процедурата на стойност 4300.00 лв., издадена от БНП
Париба С.А. с № 15188/05.16, валидна до 04.12.2016г.

8. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „БГ МЕД” ООД. 

Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.

Данни за лицето: „БГ МЕД” ООД,ЕИК: 175366547, адрес: гр. София - 1799, бул.
Кв.Младост,  ул.  „Свети  Киприян“  №44,  е-mail:  mario.kapsarev@bgmed-
ltd.com.Представлява се отУправители:Марио Стефанов Капсарев и Антон Боянов
Андонов. 

Офертата е подписана от Марио Стефанов Капсарев - Управител. 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1, номенклатури № 2, 4, 7, 8 и 9:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участникa – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Договор за наем – 1 бр. копие;

 Свидетелство за регистрация на МПС – 2 бр. копия;

 Нотариален акт – 1 бр. копие;

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) от Управителите – 2 бр. оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;
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 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Сертификат  на  „БГ  МЕД”  ООД  за  система  за  управление  на  качеството  ISO
9001:2008, валиден до 06.04.2018 г., на английски и в превод на български език –
копие;

 Сертификат на Norma Diagnostika GmbH за регистрация на система за управление на
качеството ISO 13485:2012,  валиден до 19.06.2016  г.  на английски и в превод на
български език – копие.

 Сертификат на  Fortress Diagnostics Ltd за регистрация на система за управление на
качеството  ISO  13485:2003,  EN  ISO  13485:2012,  валиден  до  04.12.2016  г.  на
английски и в превод на български език – копие.

 Сертификат на  Human за регистрация на система за управление на качеството EN
ISO 13485, валиден до  11.03.2019  г. на английски и в превод на български език –
копие.

 Декларация за съответствие на английски език и в превод на български – 5 бр. копия;

 Оторизационно  писмо  от  „Human“, валидно  до  31.06.2018г.  –  на  английски  и  в
превод на български език – копие.

 Оторизационно писмо от „Fortress Diagnostics Ltd“, валидно до  26.06.2017  г.  – на
английски и в превод на български език – копие.

 Оторизационно писмо от „Norma Diagnostika GmbH“– на английски и в превод на
български език – копие.

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Референцииза добро изпълнение – 5 бр. копия;

 Информация за  изпълнението  на договор за  обществена  поръчка от регистъра  на
АОП – 5 бр. копия;

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;

 Банкова гаранция за участие в процедурата на стойност 8150.00 лв., издадена от БНП
Париба С.А. с № 15190/05.16, валидна до 02.12.2016г.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№2, № 264, 265 и 267:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№3, номенклатури № 322, 323, 327, 330 и 331 .

 Списък на документите (по образец) – оригинал;
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 Сертификат  на  „Лорн  Лабораторис  Лимитид“  за  регистрация  на  система  за
управление на качествотоISO 13485:2003, валиден до 22.05.2017г. на английски и в
превод на български език – копие.

 Декларация за съответствие на английски език и в превод на български – 7 бр. копия;

 Оторизационно  писмо  от  „Лорн  Лабораторис  Лимитид“  на  „Софбиолайф“  ООД,
валидно до 05.05.2019 г.– на английски и в превод на български език – копие.

 Пълномощно от „Софбиолайф“ ООД, валидно до 09.06.2017 г.

9.  Комисията  пристъпи  към  разглеждане  на  документите  на  „Елпак-Лизинг”
ЕООД.

Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.

Данни за лицето: „Елпак-Лизинг” ЕООД,ЕИК: 103506445, адрес: гр. Варна9002,
ул.  „Иван  Богоров“  №  12.  Представлява  се  от  Пламен  Антонов  Калайджиев  –
Управител. 

Офертата е подписана от Управителя. 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция 
№1, номенклатури № 4, 5, 6, 7, 9, 14, 35, 36, 46, 47 и 49:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Договор за наем на имот между ЕТ „Медера – Десислава Калайджиева“ и „Елпак-
Лизинг“ ЕООД – копие;

 Договор за  наем на  имот между Пламен Антонов Калайджиев и  „Елпак-Лизинг“
ЕООД – копие;

 Договор  за  наем  на  имот  между  „Елпак-Тех“  ЕООД и  „Елпак-Лизинг“  ЕООД –
копие;

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;
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 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Банкова  гаранция  за  участие,  издадена  от  „ПроКредит  Банк  България“  ЕАД,  рег
№30-056-1114701/01.06.2016г., валидна до 30.11.2016г., на стойност 4300.00 лв.

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Удостоверения и референция за добро изпълнение – 6 бр. – копия;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Оторизационнo писмo от  Biomaxima S.A. –  на английски и в превод на български
език;

 Оторизационнo писмo от Lumed srl – на английски и в превод на български език;

 Оторизационнo писмo от  Accumax Lab Technology –  на английски и в превод на
български език;

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;

 Сертификат на „Елпак-Лизинг“ ЕООД  за система за управление на качеството ISO
9001:2008,  валиден до 14.09.2018 г. – копие;

 Сертификат   за  система  за  управление  на  качеството  ISO  13485:2003  на  фирма
Biomaxima S.A. , на английски и в превод на български език – копия;

 Сертификат на Lumed S.r.l.  за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 10.08.2018 г. – копие;

 Сертификат на Accumax Lab Technology за система за управление на качеството ISO
9001:2008,  валиден до 03.05.2018 г. – копие;

 Декларация за съответствие на английски език и в превод на български – 4 бр. копия;

 Продуктова информация.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№3, номенклатури № 322, 328, 330, 331, 332 и 335:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Банкова  гаранция  за  участие,  издадена  от  „ПроКредит  Банк  България“  ЕАД,  рег
№30-056-1114702/01.06.2016г., валидна до 30.11.2016г., на стойност 2200,00 лв.

 Оторизационнo писмo от CE – Immunodiagnostika GmbH – на английски и в превод
на български език;

 Декларация за съответствие на английски език и в превод на български – 9 бр. копия;
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10. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Елта 90М” ООД.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик. 

Данни за лицето: „Елта 90М” ООД,ЕИК: 130469816, адрес: гр. София - 1000, ул. 
Дунав №19, вх.А, ет.1, ап.2. Представлява се от Теодор Иванов Замфиров – Управител.

Офертата е подписана от Управителя. 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1, номенклатури № 2, 5, 6 и 7:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Сертификат  на  „Елта  90М“  ООД  за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 9001:2008, валиден до 27.03.2018г. – копие; 

 Сертификат  наSysmex  Europe  GmbH за  регистрирана  система  за  управление  на
качествотоISO 13485:2012,  EN ISO 13485:2012/AC:2015,валиден  до  16.05.2019г. –
копие;

 Сертификат  на Hangzhou  Biotest  Biotech  Co.  LTD за  регистрирана  система  за
управление  на  качеството ISO  13485:2012  +  AC:2012,валиден  до  05.09.2017г. –
копие;

 Сертификат  на  Sysmex  Europe  GmbH за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 9001:2008, валиден до 24.07.2017г. – копие; 

 Оторизационно писмо от Sysmex Europe GmbH, валидно до 31.12.2017г. – копие;

 Оторизационно писмо от Biotest – копие;

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – копие;

 Декларация-списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Удостоверения– 3 бр. копия;
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 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Банкова  гаранция  за  участие  на  стойност  8150,00  лв.,  издадена  от  „Уникредит
Булбанк“ АД, рег.№ 961DGI11615171JT/30.05.2016г., валидна до 01.02.2017 г.

 Декларация за съответствие – 7 бр. копия;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№2, номенклатури № от 54 до 61 (вкл.), 63, 66, 71, 74, номенклатури № от 83 до 146
(вкл.), 260, 261, 262, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 290, 291 и 303:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Сертификат на R-Biopharm AG за регистрирана система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 22.01.2017г. – копие; 

 Сертификат на R-Biopharm AG за регистрирана система за управление на качеството
ISO 13485:2003, валиден до 22.01.2017г. – копие; 

 Сертификат на Euroimmun за регистрирана система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 28.05.2017г. – копие; 

 Сертификат на Oxoid Limited за регистрирана система за управление на качеството
ISO 13485:2003, валиден до 08.01.2018г. – копие; 

 Декларация за съответствие Oxoid Limited - копиe;

 Сертификат на Liofilchem S.r.l. за регистрирана система за управление на качеството
ISO 13485:2012, валиден до 08.12.2017г. – копие; 

 Сертификат на Euroimmun за регистрирана система за управление на качеството ISO
13485:2003+AC:2009, валиден до 28.05.2017г. – копие; 

 Сертификат  на  Dia.Pro  Diagnostics  Bioprobes  S.r.l. за  регистрирана  система  за
управление на качеството UNI CEI EN ISO 13485:2012,  валиден до  17.05.2018г. –
копие;

 Сертификат  на  Dia.Pro  Diagnostics  Bioprobes  S.r.l. за  регистрирана  система  за
управление на качеството ISO 9001:2008, валиден до 17.05.2018г. – копие; 

 Сертификат  на  Certest  Biotec  S.L. за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 13485:2012, валиден до 29.08.2017г. – копие;

 Сертификат  на  Lab  21  Healthcare  Ltd за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 9001:2008 + ISO 13485:2012, валиден до 05.11.2017г. – копие; 
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 Сертификат  на  Sartorius  Biohit  Liquid  Handling  OY за  регистрирана  система  за
управление на качеството ISO 9001:2008 + ISO 13485:2003, валиден до 28.02.2018г. –
копие; 

 Оторизационно писмо от Liofilchem S.r.l., валидно до 31.12.2016г. – копие;

 Оторизационно писмо от Sartorius Biohit Liquid Handling OY – копие;

 Оторизационно писмо от Lab 21 Healthcare Ltd, валидно до 31.12.2016г. – копие;

 Оторизационно писмо от Certest Biotec S.L., валидно до 31.12.2016г. – копие;

 Оторизационно писмо от Euroimmun, валидно до 31.12.2018г. – копие;

 Оторизационно писмо от R-Biopharm AG – копие;

 Оторизационно писмо от Dia.Pro Diagnostics Bioprobes S.r.l. – копие;

 Оторизационно писмо от Thermo Fisher Scientific, валидно до 31.12.2016г. – копие;

 СЕ сертификати и декларации за съответствие – 14 бр. копия;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№3, номенклатури № 322, 330 и 331:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Сертификат на Antitoxin GmbH за регистрирана система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 12.03.2018г. – копие; 

 Сертификат на Antitoxin GmbH за регистрирана система за управление на качеството
ISO 13485, валиден до 12.03.2018г. – копие; 

 Оторизационно писмо от Antitoxin GmbH – копие;

 Декларация за съответствие – 6 бр. копия;

11. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Антисел България”
ООД. 

Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.

Данни за лицето: „Антисел България” ООД,ЕИК: 121152973, адрес: гр. София -
1202,  ул.  „Индустриална“  №11,  ет.8,  е-mail:  antisel@einet.bg.Представлява  се  от
Силвана Любчова Сапунарова – Управител.

Офертата е подписана от Управител. 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1, номенклатури № 322, 323, 324, 325, 330, 331, 332, 333 и 334.:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;
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 Представяне на участникa – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Банкова гаранция  за  участие  в  процедурата  на  стойност  2200.00 лв.,  издадена  от
„Банка Пиреос България“АД с № 043051/09431/01.06.2016г., валидна до 29.11.2016г.

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Договор за наем – 1 бр. копие;

 Договор  за  оперативен  лизинг  на  автомобили  и  Свидетелство  за  регистрация  на
МПС – 1 бр. копие;

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) от Управителите – 2 бр. оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Сертификат на „Антисел България” ООД  за система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 14.09.2018 г., на английски и в превод на български език –
копие;

 Сертификат  на  „Diagast”  ООД  за  система  за  управление  на  качеството  ISO
9001:2008, валиден до 12.06.2018 г., на английски и в превод на български език –
копие;

 Сертификат на „Фондация за кръвоснабдяване Санкуин” за система за управление на
качеството ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, валиден до 01.07.2017 г., на английски и
в превод на български език – копие;

 Удостоверение за добра производствена практика на Биотест Фарма ГмбХ – копие;

 ЕС сертификат и/или Декларация за съответствие – 5 бр. копия;

 Оторизационно писмо от „Diagast” ООД, валидно до 31.12.2016г. – на английски и в
превод на български език – копие.

 Оторизационно  писмо  от  „Санкуин  Блад  Съплай  Фондейшън“  на  английски  и  в
превод на български език – копие.

 Оторизационно писмо от „Байотест Ейджи“ на английски и в превод на български
език – копие.

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Удостоверения заизвършени доставки – 10 бр. копия;
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 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

12. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Топ Диагностка”
ООД .

Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик. 

Данни за лицето: „Топ Диагностка” ООД,ЕИК: 130284625 адрес: гр. София - 1407,
ул. Любата № 4-6, адрес за кореспонденция: гр. София - 1408, бул. Витоша №188,
ет.2,  ап.5.   Представлява  се  от  Любомир  Стефанов  Момчилов  –  Управител.  
Офертата  е  подписана  от  Управителя.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатури №2, 5, 6, 7 и 9:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот – копие;

 Свидетелство за регистрация на МПС – 6 бр. копия;

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;
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 Декларация-списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Удостоверения и референции – 5 бр. копия;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Пълномощно от Diagon, валидно до 31.12.2017г. - копие;

 Декларация за съвместимост от Diagon – копие;

 Пълномощно от Turklab Tibbi Malzemeler San Ve Tic A.S. - копие;

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – копие;

 Сертификат на „Топ Диагностика“ ООД за регистрирана система за управление на
качеството ISO 9001:2008, валиден до 26.10.2016г. – копие; 

 Сертификат на Turklab Tibbi Malzemeler San Ve Tic A.S за регистрирана система за
управление  на  качеството ISO  9001:2008  и EN  ISO  13485:2012,  валиден  до
21.12.2017г. – копие;

 Декларация за съответствие – 6 бр. копия;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Гаранция за участие, парична, на стойност 4410.00 лв.

13. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Ридаком” ЕООД.

Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик 

Данни за лицето: „Ридаком” ЕООД, ЕИК: 175040885, адрес: гр. София – 1618, ул.
Коломан  №1,  Административна  сграда  на  стадион  „Славия“,  офис  217,  ет.2.
Представлява се от Дечо Петров Дечев – Управител. 

Офертата е подписана от Управителя.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№2 – номенклатури № от 53 до 80 (вкл.), от 85 до 144 (вкл.), 147 до 149 (вкл.), от
183 до 195 (вкл.), от 199 до 240 (вкл.),  от 242 до 244 (вкл.), 249, от260 до 262 (вкл.),
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от 264 до 267 (вкл.), от 269 до 277 (вкл.), от 292 до 302 (вкл.), от 304 до 307 (вкл.),
317,318,320 и 321. 

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Договор за спедиция – копие;

 Свидетелство за регистрация на МПС – 2 бр. копия;

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Сертификат  на  „Ридаком“  ЕООД  за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 9001:2008, валиден до 15.09.2018г. – копие; 

 Сертификат на HiMedia Laboratories Pvt. LTD за регистрирана система за управление
на  качеството ISO  9001:2008,  ISO  13485:2012 и  ISO  13485:2003,  валиден  до
17.11.2017г. – копие;

 Сертификат на MkB Test за регистрирана система за управление на качеството ISO
13485:2012 и ISO 13485:2003, валиден до 12.11.2018г. – копие;

 Сертификат  на Sifin  Institut  fur  Immunpraparate  und  Nahremedien  GmbH за
регистрирана система за управление на качеството ISO 13485:2012 и ISO 13485:2003,
валиден до 22.10.2018г. – копие;

 Сертификат на Chemelex S.A. за регистрирана система за управление на качеството
ISO 13485:2003, валиден до 13.05.2018г. – копие;

 Сертификат  наИммуноспарк  СРЛ  за  регистрирана  система  за  управление  на

качеството ISO 13485:2012, валиден до 24.06.2016г. – копие; 

 Сертификат  на F.L.Medical  SRL за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 13485:2012, валиден до 21.10.2017г. – копие;

 Сертификат  на Biolab  Diagnosztikai  Laboratorium  Zrt. за  регистрирана  система  за
управление на качеството ISO 13485:2003, валиден до 07.07.2016г. – копие;

 Сертификат на Terragene S.R.L. за регистрирана система за управление на качеството
ISO 13485:2003, валиден до 05.03.2017г. – копие;
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 Сертификат  на Oberon за регистрирана система за  управление на качеството ISO
13485:2012, валиден до 17.10.2016г. – копие;

 Оторизационно писмо от  HiMedia Laboratories Pvt. LTD,  валидно до 31.12.2018г. -
копие;

 Потвърдително писмо от MkB Test - копие;

 Оторизационно писмо от Sifin - копие;

 Оторизационно писмо от Chemelex S.A. - копие;

 Оторизационно писмо от Иммуноспарк СРЛ - копие;

 Оторизационно писмо от F.L.Medical srl, валидно до 31.12.2018г. - копие;

 Оторизационно  писмо  от  Biolab  Diagnosztikai  Laboratorium  Zrt.,  валидно  до
31.12.2016г. - копие;

 Оторизационно писмо от Terragene S.R.L. - копие;

 Оторизационно писмо от Зеакон Диагностикс - копие;

 Оторизационно писмо от Operon S.A. - копие;

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – копие;

 Декларация-списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Удостоверения и референции – 3 бр. копия;

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Гаранция за участие, парична, на стойност 1650.00 лв.

 Декларация за съответствие – 9 бр. копия;

14. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „АПР” ООД.

 Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.

Данни за лицето: „АПР” ООД,ЕИК: 831572142, адрес: гр. София 1618, ул. „Пчела”
№ 6.Представлява се от Данчо Димитров Джоглев – Управител. 
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Офертата е подписана от Управителя. 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатура №16:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.

 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Гаранция за участие – паричен превод на стойност 4300,00 лв.

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Оторизационно  писмо от  „Медика  Корпорейшън“  –  на  английски  и  в  превод  на
български език – копие.

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;

 Сертификат на „АПР” ООД  за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 15.09.2018 г. – копие;

 Сертификат  на  „Медика  Корпорейшън”  ООД   за  система  за  управление  на
качеството ISO 13485:2003, валиден до 03.08.2018 г. – копие;

 Декларация за съответствие на английски език и в превод на български – 1 бр. копие;

15.  Комисията  пристъпи  към  разглеждане  на  документите  на  „Аквахим”  АД.
Офертата  е представена в запечатан непрозрачен плик. 
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Данни за лицето: „Аквахим” АД, ЕИК: 200984964, адрес: гр. София - 1582, ж.к.
Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров №83.   Представлява се заедно и поотделно от
Камелия  Трендафилова  Тодорова  –  Изпълнителен  директор,  Здравка  Валентинова
Шолева  и  Цанка  Стоилова  Малчева  –  Прокуристи.  
Офертата  е  подписана  от  Велина  Митева  Алексиева  –  пълномощник  на  Здравка
Валентинова  Шолева  и  Цанка  Стоилова  Малчева  -  Прокуристи  .  

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№1 – номенклатура №50:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;

 Пълномощно на Велина Митева Алексиева – нотариално заверено копие; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларация за техническо оборудване по чл.  51,  ал.1,  т.9  от  ЗОП (по образец)  –
оригинал;

 Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот – копие;

 Свидетелство за регистрация на МПС – 10 бр. копия;

 Декларации по чл.47, ал.  9 от ЗОП, от Камелия Трендафилова Тодорова, Здравка
Валентинова Шолева и Цанка Стоилова Малчева (по образец) – оригинали;

 Декларации по чл.56, ал.1,  т.6  от ЗОП, от Здравка Валентинова Шолева и Цанка
Стоилова Малчева (по образец) – оригинали;

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;

 Декларации по чл. 55,  ал.5 и чл.  56,  ал.1,  т.8  от ЗОП, от Камелия Трендафилова
Тодорова, Здравка Валентинова Шолева и Цанка Стоилова Малчева (по образец) –
оригинали;

 Сертификат на „Аквахим“ АД за регистрирана система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 27.04.2017г. – копие;

 Сертификат  на  Вакутест  Кима  С.р.л.  за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството UNI EN ISO 13485:2012, валиден до 17.01.2019г. – копие;

 Сертификат  на  Вакутест  Кима  С.р.л.  за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството UNI EN ISO 9001:2008, валиден до 14.09.2018г. – копие;

 Декларация за съответствие – копие;

 Оторизационно писмо от Вакутест Кима С.р.л. - копие;

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – копие;

 Декларация-списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
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 Удостоверения и референции – 5 бр. копия;

 Декларация  по  чл.  3,  т.  8  и  чл.  4  от  ЗИФОДРЮПДРС от  Здравка  Валентинова
Шолева и Цанка Стоилова Малчева (по образец) – оригинал;

 Оферта (по образец) – оригинал;

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура  и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;



 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

 Банкова гаранция за участие, издадена от „Банка ДСК“ АД, реф.№ 11DSK07749, на
стойност 4410.00 лв. (за обособена позиция №1 – 4300,00 лв. и за обособена позиция
№2 – 110,00 лв.), валидна до 31.12.2016г.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция
№4 – номенклатури №337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348 и 350:

 Списък на документите (по образец) – оригинал;

 Сертификат на Диапат С.п.А за регистрирана система за управление, отговаряща на
стандарт UNI CEI EN ISO 13485:2012, валиден до 14.05.2016г. – копие;

 Сертификат на Диапат С.п.А за регистрирана система за управление, отговаряща на
стандарт UNI CEI EN ISO 9001:2008, валиден до 11.05.2016г. – копие;

 Декларация от Диапат С.п.А за подновяване на горепосочените сертификати в срок
до 40 ( четирдесет) дни, поради изтичане срока на валидност - копие. 

 Сертификат  на D.D.K.S.r.l. за  регистрирана система  за  управление  на качеството,
ISO 13485:2012, валиден до 06.01.2018г. – копие;

 Сертификат  на D.D.K.S.r.l. за  регистрирана система  за  управление  на качеството,
ISO 9001:2008, валиден до 06.01.2018г. – копие;

 Сертификат  наЕСМ  за  регистрирана  система  за  управление  на  качеството,  ISO
13485:2012, валиден до 07.01.2019г. – копие;

 Декларация за съответствие – 3 бр. копия;

 Оторизационно  писмо  от  DiaPatn,  на  английски  и  в  превод  на  български  език  -
копие;

 Оторизационно  писмо  от  ДДК  Италиана  ООД,  валидно  до  31.12.2017г.  –  на
английски и в превод на български език- копие;

 Оторизационно писмо от ПФМ Медикал АГ, валидно до 31.12.2017г. – на английски
и в превод на български език- копие;
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 Декларация за подновяване на оторизационни писма от ДДК Италиана ООД и ПФМ
Медикал АГ – оригинал;  

Комисията състави настоящия протокол, съгласно чл. 68, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП. 

При проверката на документите се констатира следното:

1. За участника „Химтекс”ООД:

Представени са  следните сертификати,  чиято валидност изтича преди срока за
изпълнение на поръчката:

 Сертификат  на  „Делталаб“  С.Л.  за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 9001:2008 с валидност до 11.10.2016г.

 Сертификат  на  „Делталаб“  С.Л.  за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 13485:2003,EN ISO 13485:2012с валидност до 11.10.2016г.;

 Сертификат  на VWR  INTERNATIONAL  EUROPE  BVDA   за  регистрирана
система за управление на качеството ISO 9001:2008 + приложение, с валидност
до27.11.2016г.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)

работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен

текст),  с  която да потвърди,  в случай,  че бъде избран за изпълнител ще предостави
данни, с които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите, чийто
срок  изтича  преди  срока  за  изпълнение  на  поръчката  или  ще  предостави  валидни
такива, със срок обхващащ  срока на изпълнение на обществената поръчка.

Представен е сертификат на Гама Груп а.с.за регистрирана система за управление
на качеството EN ISO 13485:2012, който е изтекъл на 21.02.2016г.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни  дни  от  датата  на  получаване  на  настоящия  протокол,  актуален  (валиден)
сертификат на Гама Груп а.с. за регистрирана система за управление на качеството EN

ISO  13485:2012 или еквивалентен сертификат,  валиден към момента на отваряне на

офертата – 03.06.2016г.

2. За участника„Грин БГ” ООД:

Представеното оторизационно писмо от „Thermo Fisher Scientific“ е с валидност до
31.12.2016г.  която валидност изтича преди срока за изпълнение на поръчката.

Не е предоставена Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец).
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На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)

работни дни от датата на  получаване на настоящия протокол, декларация по чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) и декларация (свободен текст), с която да потвърди, в
случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с които да докаже, че е в
процес на подновяване срока на сертификата или ще предостави валиден такъв със срок
обхващащ  срока на изпълнение на обществената поръчка.

3. За участника „Интер Бизнес - 91” ЕООД.

Представен е сертификат/ удостоверение на БиоМерио за регистрация на система
за  управление  на  качеството  ISO  13485:2012,  валиден  до  07.11.2016г.,  чиято
валидност изтича преди срока за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от  датата  на  получаване  на  настоящия  протокол,  декларация  свободен
текст,  с  която да потвърди,  в  случай,  че  бъде избран  за  изпълнител  ще  предостави
данни, с които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификата или ще
предостави валиден такъв със срок обхващащ  срока на изпълнение на обществената
поръчка.

4. З  а участника на „Марвена Диагностика” ООД:

Представен  е  сертификат  на  SIEMENS  Healthcare  Diagnostics  Products за
одобрение за система за управление на качеството ISO 13485:2003, с валидност до
31.12.2016г., която изтича преди срока за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол,  декларация (свободен
текст),  с  която да потвърди,  в случай,  че бъде избран за изпълнител ще предостави
данни, с които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификата или ще
предостави валиден такъв със срок обхващащ  срока на изпълнение на обществената
поръчка.

5. За участника „БГ МЕД” ООД:

Представени са сертификати, чиято валидност изтича преди срока заизпълнение
на поръчката, както следва:

 Сертификат на Norma Diagnostika GmbH за регистрация на система за управление
на качеството ISO 13485:2012, с валидност до 19.06.2016 г.

 Сертификат на Fortress Diagnostics Ltd за регистрация на система за управление на
качеството ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012, с валидност  до 04.12.2016 г.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол,  декларация (свободен
текст),  с  която да потвърди,  в случай,  че бъде избран за изпълнител ще предостави
данни, с които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификата или ще
предостави валиден такъв със срок обхващащ  срока на изпълнение на обществената
поръчка.
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6. За участника „Елта 90М” ООД.

Представени  са  оторизационни  писма,  чиято  валидност  изтича  преди  срока  за
изпълнение на поръчката, както следва:

 Оторизационно писмо от Liofilchem S.r.l., с валидност до 31.12.2016г.

 Оторизационно писмо от Lab 21 Healthcare Ltd, с валидност до 31.12.2016г.

 Оторизационно писмо от Certest Biotec S.L., с валидност до 31.12.2016г. 

 Оторизационно писмо от Thermo Fisher Scientific, с валидност до 31.12.2016г. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол,  декларация (свободен
текст),  с  която да потвърди,  в случай,  че бъде избран за изпълнител ще предостави
данни,  с  които  да  докаже,  че  е  в  процес  на  подновяване  срока  на  валидност  на
оторизационните писма или ще предостави валидни такива, със срок покриващ,  срока
на изпълнение на обществената поръчка.

7. За участника „Антисел България” ООД.:

Представеното оторизационно писмо от „Diagast” ООД е със срок на валидност до
31.12.2016г., който изтича преди срока за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол,  декларация (свободен
текст),  с  която да потвърди,  в случай,  че бъде избран за изпълнител ще предостави
данни,  с  които  да  докаже,  че  е  в  процес  на  подновяване  срока  на  валидност  на
оторизационното писмо или ще предостави валидно такова, със срок покриващ,  срока
на изпълнение на обществената поръчка.

8. За участника  „Топ Диагностка” ООД.

Представения сертификат за регистрирана система за управление на качеството
ISO 9001:2008, е  със срок на валидност до 26.10.2016г.,  която валидност изтича
преди срока за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол,  декларация (свободен
текст),  с  която да потвърди,  в случай,  че бъде избран за изпълнител ще предостави
данни,  с  които  да  докаже,  че  е  в  процес  на  подновяване  срока  на  валидност  на
сертификата  или  ще  предостави  валиден  таков,  със  срок  покриващ,   срока  на
изпълнение на обществената поръчка.

9. Заучастника „Ридаком”ЕООД.
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Представени  са  сертификати  и  оторизационно  писмо,  чиято  валидност  изтича
преди срока за изпълнение на поръчката, както следва:

 Сертификат  на  Иммуноспарк  СРЛ  за  регистрирана  система  за  управление  на
качеството ISO 13485:2012, с валидност до 24.06.2016г.

 Сертификат на Biolab Diagnosztikai Laboratorium Zrt. за регистрирана система за
управление на качеството ISO 13485:2003, с валидност до 07.07.2016г.

 Оторизационно писмо от  Biolab Diagnosztikai  Laboratorium Zrt.,  с валидност до
31.12.2016г. 
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