
Страница 1 от 12



6. Медицинска Техника Инженеринг ООД –
за 1 ОП

вх. №6/11.10.2017г./ 12:01 ч.  

7. Перфект Медика ООД - за 1 ОП вх. №7/11.10.2017г./ 12:46 ч.  
8. Лабекс Инженеринг ООД - за 1 ОП вх. №8/11.10.2017г./ 13:38 ч.  
9. Интер Бизнес 91 ЕООД - за 2 ОП вх. №9/11.10.2017г./ 14:26 ч.  
10. БГ Мед ЕООД - за 1 ОП вх.№10/11.10.2017г./ 14:47 ч.  

В  обявения  час  за  отваряне  на  офертите  не  се  явяват  представители  на
участниците.

На  основание  чл.  97,  ал.  2  във  връзка  с  чл.  51,  ал.  8  от  ППЗОП,  след
получаване  на  постъпилите  при  възложителя  оферти,  членовете  на  комисията
подписаха декларацията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8, 9 и 13 и
чл. 52, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията констатира, че не са налице пречки за отваряне на постъпилите
предложения.

Комисията  констатира,  че  офертите  са  постъпили  в  срок,  в  запечатани
непрозрачни опаковки/пликове, оформени съгласно изискванията на Обявата по чл.
187 от ЗОП.

Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  опаковките/пликовете  по  реда  на
постъпването им. 

 Комисията  обяви  постъпилите  технически  и  ценови  предложения,  както
следва:

1. Диасистемс ЕООД – председателят оповести, че участникът е представил
оферта по образец и ценово предложение за продукти от обособена позиция 1 и
обособена позиция 2, чиито предложени цени след обявяването им бяха описани в
приложена таблица, неразделна част от настоящия протокол.

Председателят  на  комисията  оповести  представените  от  участника
документи, приложени към офертата. 

2.  Диамед  ООД –  председателят  оповести,  че  участникът е  представил
оферта  по  образец  и  ценово  предложение  за  продукти  от  обособена  позиция  2,
чиито предложени цени след обявяването им бяха описани в приложена таблица,
неразделна част от настоящия протокол.

Председателят  на  комисията  оповести  представените  от  участника
документи, приложени към офертата. 

3.Ридаком  ЕООД  –  председателят  оповести,  че  участникът  е  представил
оферта  по  образец  и  ценово  предложение  за  продукти  от  обособена  позиция  2,
чиито предложени цени след обявяването им бяха описани в приложена таблица,
неразделна част от настоящия протокол.

Председателят  на  комисията  оповести  представените  от  участника
документи, приложени към офертата. 

4. Елта 90М ООД -  председателят  оповести,  че  участникът  е  представил
оферта  по  образец  и  ценово  предложение  за  продукти  от  обособена  позиция  2,
чиито предложени цени след обявяването им бяха описани в приложена таблица,
неразделна част от настоящия протокол. 
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Председателят  на  комисията  оповести  представените  от  участника
документи, приложени към офертата. 

5. Аквахим АД - председателят оповести, че участникът е представил оферта
по  образец  и  ценово  предложение  за  продукти  от  обособена  позиция  2, чиито
предложени  цени  след  обявяването  им  бяха  описани  в  приложена  таблица,
неразделна част от настоящия протокол.

Председателят  на  комисията  оповести  представените  от  участника
документи, приложени към офертата. 

6.  Медицинска  Техника Инженеринг ООД -  председателят  оповести,  че
участникът е представил оферта по образец и ценово предложение за продукти от
обособена позиция 1, чиито предложени цени след обявяването им бяха описани в
приложена таблица, неразделна част от настоящия протокол.

Председателят  на  комисията  оповести  представените  от  участника
документи, приложени към офертата. 

7.  Перфект  Медика  ООД -  председателят  оповести,  че  участникът е
представил  оферта  по  образец  и  ценово  предложение  за  продукти  от  обособена
позиция 1, чиито предложени цени след обявяването им бяха описани в приложена
таблица, неразделна част от настоящия протокол.

Председателят  на  комисията  оповести  представените  от  участника
документи, приложени към офертата. 

8. Лабекс  Инженеринг  ООД  -  председателят  оповести,  че  участникът е
представил  оферта  по  образец  и  ценово  предложение  за  продукти  от  обособена
позиция 1, чиито предложени цени след обявяването им бяха описани в приложена
таблица, неразделна част от настоящия протокол.

Председателят  на  комисията  оповести  представените  от  участника
документи, приложени към офертата. 

9. Интер  Бизнес  91  ЕООД  -  председателят  оповести,  че  участникът е
представил  оферта  по  образец  и  ценово  предложение  за  продукти  от  обособена
позиция 2, чиито предложени цени след обявяването им бяха описани в приложена
таблица, неразделна част от настоящия протокол.

Председателят  на  комисията  оповести  представените  от  участника
документи, приложени към офертата. 

10. БГ Мед ЕООД -  председателят оповести,  че участникът е представил
оферта  по  образец  и  ценово  предложение  за  продукти  от  обособена  позиция  1,
чиито предложени цени след обявяването им бяха описани в приложена таблица,
неразделна част от настоящия протокол.

Председателят  на  комисията  оповести  представените  от  участника
документи, приложени към офертата. 

Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на представените
документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията към участниците.

При проверката комисията направи следните констатации:
1. Диасистемс ЕООД е представил техническо предложение - оферта, която

съдържа необходимите данни и документи за изпълнение на поръчката,  съгласно
изискванията  на  възложителя,  заложени  в  обявата  по  чл.  187  от  ЗОП  и  в
техническата спецификация. 
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2.  Диамед  ООД  е  представил  техническо  предложение  -  оферта,  която
съдържа необходимите данни и документи за изпълнение на поръчката,  съгласно
изискванията  на  възложителя,  заложени  в  обявата  по  чл.  187  от  ЗОП  и  в
техническата спецификация. 

3.  Ридаком ЕООД  е  представил техническо предложение -  оферта,  която
съдържа необходимите данни и документи за изпълнение на поръчката,  съгласно
изискванията  на  възложителя,  заложени  в  обявата  по  чл.  187  от  ЗОП  и  в
техническата спецификация. 

4.  Елта 90М ООД  е представил техническо  предложение  -  оферта,  която
съдържа необходимите данни и документи за изпълнение на поръчката,  съгласно
изискванията  на  възложителя,  заложени  в  обявата  по  чл.  187  от  ЗОП  и  в
техническата спецификация. 

5.  Аквахим  АД е  представил  техническо  предложение  -  оферта,  която
съдържа необходимите данни и документи за изпълнение на поръчката,  съгласно
изискванията  на  възложителя,  заложени  в  обявата  по  чл.  187  от  ЗОП  и  в
техническата спецификация. 

6.  Медицинска  Техника  Инженеринг  ООД  -  е  представил  техническо
предложение  -  оферта,  която  съдържа  необходимите  данни  и  документи  за
изпълнение  на  поръчката,  съгласно  изискванията  на  възложителя,  заложени  в
обявата по чл. 187 от ЗОП и в техническата спецификация. 

7. Перфект Медика ООД - е представил техническо предложение - оферта,
която  съдържа  необходимите  данни  и  документи  за  изпълнение  на  поръчката,
съгласно изискванията на възложителя, заложени в обявата по чл. 187 от ЗОП и в
техническата спецификация. 

8. Лабекс  Инженеринг  ООД  -  е  представил  техническо  предложение  -
оферта,  която  съдържа  необходимите  данни  и  документи  за  изпълнение  на
поръчката, съгласно изискванията на възложителя, заложени в обявата по чл. 187 от
ЗОП и в техническата спецификация. 

9. Интер Бизнес 91 ЕООД - е представил техническо предложение - оферта,
която  съдържа  необходимите  данни  и  документи  за  изпълнение  на  поръчката,
съгласно изискванията на възложителя, заложени в обявата по чл. 187 от ЗОП и в
техническата спецификация. 

10. БГ Мед ЕООД - е представил техническо предложение - оферта, която
съдържа необходимите данни и документи за изпълнение на поръчката,  съгласно
изискванията  на  възложителя,  заложени  в  обявата  по  чл.  187  от  ЗОП  и  в
техническата спецификация. 

Във връзка с горните констатации комисията РЕШИ:
Допуска  до  оценка  и  класиране  ценовите  оферти  на  участниците,  както

следва: Диасистемс  ЕООД;  Диамед  ООД;  Ридаком  ЕООД;  Елта  90М  ООД;
Аквахим АД; Медицинска Техника Инженеринг ООД; Перфект Медика ООД;
Лабекс Инженеринг ООД; Интер Бизнес 91 ЕООД; БГ Мед ЕООД.

Комисията  пристъпи  към  анализ  и  оценяване  на  ценовите  оферти  по
критерия най-ниска цена, посочен в Обявата, а именно – най-ниска обща цена за
изискваното  прогнозно  количество  за  номенклатурните  единици  от  съответните
обособени позиции.

 В хода на анализа на ценовите предложения комисията разгледа дали е изпълнено
изискването  за  комплексност  относно  номенклатурните  единици  или  групата
ном.единици от  първа  обособена  позиция.  Съгласно  това  изискване,  участникът,
който кандидатства за съответните номенклатурни единици следва да е представил
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комплексно  ценово  предложение,  т.е.  предложената  обща  цена  за  съответната
номенклатурна  единица/група  номенклатурни  единици  следва  да  е  сумарна  от
общата цена на всички продукти (съобразно изискваните количества), включени в
тази комплексна номенклатурна единица/група от ном.единици.

При направения обстоен преглед и анализ на представените ценови оферти
комисията направи следните констатации: 

Комисията  констатира,  че  съобразно  заложеното  в  Обявата  по  чл.  187 от
ЗОП,  в  техническата  спецификация  и  в  образеца  на  ценовото  предложение,
ценовите предложения на участниците, подали оферти за номенклатурни единици
от 1 обособена позиция отговарят на изискването на възложителя за комплексност
относно ном.единици/група от ном.единици.

Представените  ценови  предложения  на  участниците  отговарят  на
изискванията на възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

След  като  разгледа  подробно  и  анализира  ценовите  оферти,  комисията
РЕШИ: 

На основание чл.  72,  ал.  1  от ЗОП, комисията  следва да изиска подробна
писмена  обосновка  за  начина  на  образуване  на  предложена  обща  цена  за
изискваното  прогнозно  количество  за  номенклатурни  единици/група  от
номенклатурни единици от обособена позиция 1, както следва: 

За ном.ед.  № 1 (от 1.1  до 1.5) -  КОАГУЛАЦИЯ -  комплексно  за  всички
продукти от № 1.1 до № 1.5 вкл.:

Медицинска  Техника  Инженеринг  ООД –  предложил комплексна  обща
цена  – 1066,85 лв. без ДДС. 

Диасистемс ЕООД -  предложил комплексна  обща цена  – 1186,75 лв.  без
ДДС.

Лабекс Инженеринг ООД - предложил комплексна обща цена - 1048.00 лв.
без ДДС.

За ном.ед. № 2 Тест за CRP-латекс:
Медицинска Техника Инженеринг ООД –  предложил обща цена  – 21,75

лв. без ДДС. 
Лабекс Инженеринг ООД - предложена обща цена  – 24,00 лв. без ДДС.

За ном.ед. № 3 Тест  за HIV скрининг тест:
Диасистемс ЕООД - предложена обща цена – 310.00 лв. без ДДС.
Лабекс Инженеринг ООД - предложена обща цена – 180.00 лв. без ДДС.

На основание чл.  72,  ал.  1  от ЗОП, комисията  следва да изиска подробна
писмена  обосновка  за  начина  на  образуване  на  предложена  обща  цена  за
изискваното  прогнозно  количество  за  номенклатурни  единици/група  от
номенклатурни единици от обособена позиция 2, както следва: 

За ном. ед. № 15 Шоколадов агар с изовиталекс: 
Диамед ООД - предложена обща цена  – 187,00 лв. без ДДС. 

За ном.ед. № 16 Шоколадов агар с изовиталекс и бацитрацин 
Диамед ООД - предложена обща цена  – 254,4 лв. без ДДС. 

За ном. ед. № 17 Кандида ИД 2: 
Ридаком ЕООД - предложена обща цена  – 26,00 лв. без ДДС. 
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За ном.ед. № 18 ЦПС ИД 3:  
Ридаком ЕООД - предложена обща цена  – 28,00 лв. без ДДС. 

За ном.ед. № 19 Тест за идентификация на Treponema palidum: 
Ридаком ЕООД - предложена обща цена – 50,00 лв. без ДДС.  
Диасистемс ЕООД - предложена обща цена – 45.00 лв. без ДДС.

За  ном.  ед.  №  165 Имунохроматографски  тест  за  определяне  на
Кампилобактер във фецес:

Елта 90М ООД - предложена обща цена  – 1100,00 лв. без ДДС. 

След  получаване  на  писмените  обосновки  комисията  следва  да  продължи
работата си за оценяване и приемане на писмените обосновки и за извършване на
окончателно класиране. 

Днес, 09.11.2017г. в 12.00 часа в сградата на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров”
ЕАД- София, бул.”Акад. Иван Гешов”17 се събра комисия, назначена със Заповед №
ЗОП00028/12.10.2017  г.  на  изпълнителния  директора  на  СБАЛИПБ ”Проф.  Иван
Киров” ЕАД- София, в състав:

1. Сийка Колева – председател
2. Мария Георгиева – лаборант микробиологи
3. Иванка Божилова – лаборант клинична лаборатория

На  основание  чл.  72,  ал.  3  от  ЗОП  и  във  връзка  с  констатирани  ценови
предложения повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите
предложения  на  останалите  участници  за  същите  номенклатурни  единици от
обособена позиция 1 и обособена позиция 2, комисията пристъпи към разглеждане
на писмените обосновки, представени от участниците в 5-дневен срок от получаване
на искането, по реда на тяхното постъпване, както следва:  

1.Писмена  обосновка  на  Диасистемс  ЕООД  с  вх.  №  11/03.11.2017  г.  се
отнася до продуктите от ном.ед № 1 и № 3 от обособена позиция 1 и ном.ед №19 от
обособена  позиция  2.  В писмената  си обосновка участникът  извежда  аргументи,
свързани  с  обстоятелството,  че  предложените  цени  за  настоящото  възлагане  са
свързани  с  изключително  благоприятни  условия.  Диасистемс  ЕООД е  договорен
партньор на Duch Diagnostics BV, Холандия и BigGroup Medical Sistem Srl, Италия,
производители  на  диагностични  реактиви  и  консумативи  за  клинична,
микробиологична  и  вирусологична  лаборатории.  Видно  от  представените
доказателства и към техническото предложение на участника, изведените от него
аргументи и мотиви се основават на обективни и благоприятни обстоятелства, които
му  дават  възможност,  като  директен  вносител  в  България  на  посочените
производители,  да  договори  преференциални  цени  и  да  предложи  благоприятна
ценова  оферта  за  възложителя  относно  продуктите  в  ном.ед  № 1  от  ообособена
позиция 1, включително и за настоящото възлагане.

Подобни  са  мотивите  участникът  излага  и  във  връзка  с  ценовата  оферта
относно  продуктите  в  ном.ед.  №  3  от  обособена  позиция  1  и  ном.ед.  №19  от
обособена позиция 2. Участникът потвърждава, че е договорен партньор с Koroglu,
Турция,  който  е  производител  на  реактиви  и  консумативи  за  клинична,
микробиологочна и вирусологична лаборатории. В резултат на това, участникът е
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договорил за конкретната поръчка преференциални цени с производителя, които му
гарантират представянето на ниските доставни цени. В този смисъл предложените
от  участника  цени  са  основани  и  формирани  на  на  базата  на  обективни
обстоятелства.

Въз основа на представените в обосновката и анализирани от членовете на
комисията  обективни  обстоятелства,  свързани  с  наличието  на  изключително
благоприятни  условия  за  участника  за  предоставяне  на  цитираните  по-горе
продукти  и на основание чл.  72,  ал.  3  от ЗОП комисията  прецени,  че  следва да
приеме  писмената  обосновка  на  участника  Диасистемс  ЕООД  относно
образуването  на  предложена  обща цена  за  изискваното  прогнозно  количество за
продуктите от ном.ед № 1 и № 3 от обособена позиция 1 и ном.ед №19 от обособена
позиция 2.

2.Писмена обосновка на Елта 90М ООД с вх. № 12/03.11.2017 г. се отнася до
продукта  от  ном.ед  №  165  от  обособена  позиция  2.  В  писмената  си  обосновка
участникът обосновава няколко изключително благоприятни обсотятелства за него,
които  му  дават  възможност  да  предложи  ниски  доставни  цени,  които  да  са
гарантирани за целия период на договора. Участникът потвърждава, че оферираните
реактиви се доставят директно от самия производител и не са обект на прекупуване
през други фирми на територията на ЕС или на България, което би ги оскъпило. На
следващо място, участникът извежда аргумченти по посока на икономичност при
предоставяне  на  продуктите,  свързано  с  няколко  благоприятни  обстоятелства.
Посочва  се,  че  фирмата  разполага  със  собствена  складова  база,  където  след
заявяването им могат да се съхраняват големи количества продукти, като някои от
тях  са  в  наличност  с  най-малко  два  различни  лота/две  различни  партиди,  което
осигурява замяната на рекламирания продукт в най-кратки срокове с друг вид от
партиден номер.

На  следващо  място,  добро  техническо  решение  при  осъществяване  на
бъдещи доставки е наличието на сключен договор с  DHL, като в този договор са
включени  преференциални  цени  за  доставка,  което  намалява  стойността  на
оферираните продукти. Цитирани са конкретните срокове за доставка от склада на
производителя до склада на Елта 90М ООД – сведени са до 24 часа с услугата DHL
express  и  до  7  дни  DHL economy.  Във връзка  с  това  участникът  уточнява,  че  в
предложените цени се включват всички разходи за транспорт, доставка, както и за
печалба на фирмата. Участникът декларира качество на доставките и безпроблемна
работа с оферираните продукти.

Въз основа на представените в обосновката и анализирани от членовете на
комисията  обективни  обстоятелства,  свързани  с  наличието  на  изключително
благоприятни условия за участника за предоставяне на цитирания по-горе продукт и
избрано добро техническо решение и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП комисията
прецени, че следва да приеме писмената обосновка на участника  Елта 90М ООД
относно  образуването  на  предложена  обща  цена  за  изискваното  прогнозно
количество за продукт от ном.ед № 165 от обособена позиция 2.

3.Писмена обосновка на Ридаком ЕООД с вх. № 13/03.11.2017 г. се отнася
до продукти с ном.ед. № 17, ном.ед. № 18 и ном.ед. № 19 от обособена позиция 2. В
писмената си обосновка участникът мотивира необичайно благоприятните ценови
оферти  за  цитираните  проудкти,  като  излага  няколко  обективни  обстоятелства.
Ридаком ЕООД извежда аргумента, че е официален представител за MkB Test и Nal
Von Minden,  които  водещи  производители  на  хранителни  среди,  антибиотични
дискове, тестове за микробиология, лабораторни химикали и пластмасови изделия.
Това обстоятелство осигурява за участника да договори и постигне споразумение
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продуктите  на  тези  две  фирми-производители  да  се  предлагат  в  България  на
преференциални /по-ниски/ цени, в сравнение с други страни, още повече и затова,
защото бългрския пазар е по-слабо платежоспособен.

Участникът извежда аргумента за избор на добро техническо решение при
предлагане  на  продуктите,  свързано  с  ясната  стратегия  за  развитие  на  Ридаком
ЕООД чрез разширяване на пазарния дял въз основа на прилагане на един основен
механизъм – предлагане на продукти от най-високо качество на цени,  много по-
достъпни  от  тези  на  конкурентни  фирми.  Това  оригинално  ценово  предложение
участникът постига чрез поредица от мерки като: договорености с производителите
за преференциални /по-ниски/ цени на предлаганите продукти за българския пазар;
оптимизиране  на  траспортните  разходи;  минимизиране  на  разходите  за  реклама;
минимални надценки при формиране продажната цена на предлаганите продукти. В
същото  време,  Ридаком  ЕООД  напомня,  че  предложените  ценови  решения  в
настоящото  възлагане  са  в  рамките  до  цените,  на  които  участникът  продава
продуктите  и  на  останалите  си  клиенти,  тъй  като  минималните  надценки  при
формиране на продажните цени не позволяват да се предложат по-големи отстъпки.
Тази политика е помогнала на фирмата в кратки срокове да наложи продуктите на
MkB Test  и  Nal Von Minden на българския пазар и да превърнат Ридаком ЕООД в
основен доставчик на хранителни среди, химикали, реактиви, тестове, пластмасови
изделия и др. подобни продукти за редица лаборатории в страната.

Въз основа на представените в обосновката и анализирани от членовете на
комисията  обективни  обстоятелства,  свързани  с  наличието  на  изключително
благоприятни условия за участника, оригиналност и добро техническо решение за
предоставяне на цитираните по-горе продукти и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП
комисията  прецени,  че  следва  да  приеме  писмената  обосновка  на  участника
Ридаком ЕООД относно образуването на предложените общи цени за изискваните
прогнозни количества за продукти с ном.ед. № 17, ном.ед. № 18 и ном.ед. № 19 от
обособена позиция 2.

4.Писмена обосновка на  Медицинска Техника Инженеринг ООД  с вх. №
14/03.11.2017 г. се отнася до продукти с ном.ед. № 1 и ном.ед. № 2 от обособена
позиция 1.  В писмената  си обосновка участникът извежда аргументи,  свързани с
благоприятните обстоятелства, че е доставчик на продукти, които са произведени от
фирми,  които  са  сред  водещите  световни  производители  и  износители  на
медицински изделия. Самите продукти отговарят на изискванията на европейските
директиви и на българското законодателство – обстоятелбство, което се подкрепя и
от  представените  от  участника  доказателства  и  декларации  в  техническото
предложение.  Медицинска  Техника  Инженеринг  ООД  представя  ценовата  си
политика,  базирана  на  маркетингово  проучване  на  търсенето  и  предлагането  на
оферираните стоки в страната от другите чуждестранни и местни производители.
Цитираната ценова политика предполага прилагане на конкретни мерки за запазване
и намаляване на цените и продуктите за сметка на печалбата – техническо решение,
което  осигурява  оцеляване  на  фирмите  в  условията  на  фирмена  задлъжнялост  и
финансови  затруднения  на  пазара.Сред  мерките  за  добро  техническо  решение
участникът  посочва  и  запазването  на  високи  обороти  на  стоките,  предмет  на
поръчката,  което  е  предпоставка  за  получаване  на  по-добра  цена  от
производителите. Наличието и поддържането на голяма складова база позволява да
се  извършват доставки  на  едро,  като  се  оптимизират  логистичните  разходи и се
постигне икономичност на доставките.

В  качеството  си  на  дистрибутор  и  упълномощен  представител  на
производителите,  Медицинска Техника Инженеринг ООД може да си позволи да
оферира  цени,  чрез  които  да  достига  високи  обороти  и  да  налаг  на  пазар
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медицински изделия с доказано европейско качество. В условията на конкуренция
това се постига чрез минимизиране на търговската печалба и съобразяването й с
предлаганите технически и финансови условия на доставката. За целта се осигурява
необходимата  складова  наличност  от  различните  медицински  изделия  и  така  се
гарантира срока на доставка в раките на предложения срок чрез отложено плащане. 

Не  на  последно  място,  участникът  извежда  и  факта,  че  своето  ценово
предложение е съобразил с един изключително благоприятен факт – възможността
да извършва комбинирани доставки до няколко близко разположени възложители,
което  дава  възможност  за  минимизиране  на  разходите  по  трънспортиране  и
изпълнение на доставките.

Въз основа на представените в обосновката и анализирани от членовете на
комисията обективни обстоятелства, свързани с наличието на благоприятни условия
за  участника,  икономичност  и  добро  техническо  решение  за  предоставяне  на
цитираните  по-горе  продукти  и  на  основание  чл.  72,  ал.  3  от  ЗОП  комисията
прецени,  че  следва  да  приеме  писмената  обосновка  на  участника  Медицинска
Техника Инженеринг ООД относно образуването на предложените  общи цени за
изискваните  прогнозни количества за  продукти  с  ном.ед.  № 1 и  ном.ед.  № 2 от
обособена позиция 1.

5.Писмена обосновка на Диамед ООД с вх. № 15/03.11.2017 г. се отнася до
продукти с ном.ед. № 15 и ном.ед. № 16 от обособена позиция 2. В писмената си
обосновка участникът извежда аргументи, свързани с изключително благоприятни,
специални нетни цени,  коитое успял да договори като директен и дългогодишен
/над 15 години/ представител на производителя BD, който разполага със складове и
производствени бази по целия свят, включително и в Европа. Особено благоприятно
обстоятелство, което участникът изтъква е и фактът, че има разпределителен склад
на територията на град София, разположен в близост до сградите на възложителя.
Благодзарение  на  това  благоприятно  обстоятелство  се  намаляват  транспортните
разходи,  които  са  от  значение  за  ценообразуването.  Друго  благоприятно
обстоятелство за предлагане на ниски цени, изтъкнато от участника е свързано с
наличието на регулярни поръчки на големи количества поръчки към производителя.
Така допълнително се оптимизират съпътстващите доставни разходи и се увеличава
реализираната  от  производителя  BD икономия  поради  увеличаване  мащаба  на
производство  и  доставка.  Участникът  посочва,  че  към  предложените  цени  са
начислени всички разходи за транспорт и доставка и са спазени всички нормативни
разпоредби.

Въз основа на представените в обосновката и анализирани от членовете на
комисията обективни обстоятелства, свързани с наличието на благоприятни условия
за  участника,  икономичност  и  добро  техническо  решение  за  предоставяне  на
цитираните  по-горе  продукти  и  на  основание  чл.  72,  ал.  3  от  ЗОП  комисията
прецени,  че  следва  да  приеме  писмената  обосновка  на  участника  Диамед  ООД
относно  образуването  на  предложените  общи  цени  за  изискваните  прогнозни
количества за продукти с ном.ед. № 15 и ном.ед. № 16 от обособена позиция 2.

6. Писмена обосновка на Лабекс Инженеринг ООД с вх. № 16/06.11.2017 г.
се отнася до продукти с ном.ед. № 1, ном.ед. № 2 и ном.ед. 3 от обособена позиция
1. В своята писмена побосновка участникът изрично потвърждава вече оферираните
цени за цитираните продукти. В своите мотиви относно оферираните необичайно
благоприятни цени участникът Лабекс Инженеринг ООД изтъква обстоятелството,
че предлаганите цени са формирани на база на доставните цени от производителя и
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стандартната търговска надценка, като в нея са включени разходите по транспорт,
съхранение в складова база и заложена печалба.

Участникът посочва, че оферираните цени са били възможни благодарение
на  договорените  добри  условия  с  производителя  и  закупуването  на  големи
количества реактиви. 

Въз основа на представените в обосновката и анализирани от членовете на
комисията обективни обстоятелства, свързани с наличието на благоприятни условия
за участника за предоставяне на цитираните по-горе продукти и на основание чл. 72,
ал.  3  от  ЗОП  комисията  прецени,  че  следва  да  приеме  писмената  обосновка  на
участника Лабекс Инженеринг ООД относно образуването на предложените общи
цени за изискваните прогнозни количества за продукти с ном.ед. № 1, ном.ед. № 2 и
ном.ед. 3 от обособена позиция 1.

Въз основа на направения анализ на представените писмени обосновки и във
връзка с изложените по-горе аргументи, комисията реши:

На  основание  чл.  72,  ал.  3  от  ЗОП  приема  писмените  обосновки  на
участниците  по  обособена  позиция  1,  както  следва:  Медицинска  Техника
Инженеринг ООД, Диасистемс ЕООД, Лабекс Инженеринг ООД.

На  основание  чл.  72,  ал.  3  от  ЗОП  приема  писмените  обосновки  на
участниците по обособена позиция 2, както следва: Диамед ООД, Ридаком ЕООД,
Диасистемс ЕООД, Елта 90М ООД.

Комисията  продължи  работата  си  за  окончателно  класиране  на
предложенията  на  участниците, допуснати  до  етапа  на  оценка  и  класиране  по
критерий  „най-ниска  цена”.  Комисията  разгледа  подробно  предложените  ценови
оферти  и  съпостави  представените  от  участниците  единични  и  общи  цени,
съобразно  изискваните  прогнозни  количества  за  съответните  номенклатурни
единици по двете обособени позиции, като отчете изискванията на възложителя за
изпълнение  на  обществената  поръчка,  посочени  в  Обявата  по  чл.187  от  ЗОП  и
съпътстващите  документи.  Комисията  отчете  всички  свои  предходни  действия,
свързани с оценка на изисканите писмени обосновки и допускане на участниците до
оценка и класиране.

Въз основа на направения обстоен преглед и анализ на представените ценови
предложения комисията направи следните констатации: 

Предложените цени  са  определени  в  съответствие  с  изискванията  на
възложителя, заложени в обявата по чл. 187 от ЗОП и в техническите спецификации
по двете обособени позиции.

Представените  ценови  предложения  на  участниците  отговарят  на
изискванията на възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

Въз  основа  на  направените  констатации  и  на  основание  чл.  97,  ал.  4,
предл.първо от ППЗОП комисията извърши:

1.Окончателно класиране на ценовите оферти на участниците по обособена
позиция 1:  „Доставка  на  консумативи  и  реактиви  за  клинична  лаборатория  за
СБАЛИПБ "Проф. Иван  Киров"  ЕАД - 2017 -2018 г.”, както следва:

Лабекс Инженеринг ООД
I –во място: 1, 3, 4, 5, 10, 25, 26, от 35 до 80 вкл. (комплексно), 81, 82, 83, 84,

85.
II – ро място: 2

Диасистемс ЕООД 
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I –во място: 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
II – ро място: 3, 4, 5

Медицинска Техника Инженеринг ООД 
I –во място: 2, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 86, 87-89(комплексно)
II – ро място: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Перфект Медика ООД
I –во място: 7, 8

2.Окончателно класиране на ценовите оферти на участниците по обособена
позиция 2: „Доставка на  медицински консумативи и реактиви за микробиологична
лаборатория на СБАЛИПБ"Проф.Иван Киров"ЕАД - 2017/2018 г.”, както следва:

Интер Бизнес 91 ЕООД
I –во място: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,

189, 190
II – ро място: 13, 14, 17, 18

Ридаком ЕООД
I –во място: 13, 17, 18, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181

II – ро място: 15, 19, 89, 90, 91, 92, 165

Диамед ООД
I –во място: 14, 15, 16, 24, 27, 124
II – ро място: 23

Аквахим АД
II – ро място: 16

Диасистемс ЕООД 
I –во място: 19
II – ро място: 166, 167

Елта 90М ООД
I –во място: 20, 89, 90, 91, 92, 165, 167
II – ро място: 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44,

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 157,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181

В хода на разглеждане и класиране на техническите и ценовите предложения
комисията констатира, че не са подадени технически и ценови предложения за 
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