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„МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН”  АД 

гр. Шумен ул. "В. Априлов" № 63, тел. 054 / 800 741, 800 733, факс 800 751, е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net 
 

 
ПРОТОКОЛ  № 4 

 
Днес, 05.10.2016г., на основание чл. 68 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 11/07.04.2016г. на 

Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-
ШУМЕН” АД” се събра комисия, назначена със Заповед № 159/19.05.2016 г. и Заповед № 270/23.08.2016 г. 
на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане на процедура в състав: 

 
 Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/координатор 
Административно - стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Членове: 
Красимира Антонова Димитрова - Кирова – специалист обществени поръчки, програми и проекти в 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД;  
д-р Галина Драганова Радева – началник на Отделение Клинична лаборатория в „МБАЛ-ШУМЕН” 

АД; 
д-р Емилия Илиева Бозова – началник на Отделение Микробиологична лаборатория в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 
Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, 
 
със задачи:  
да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в открита 

процедура с предмет „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД” 

 
Тъй като д-р Емилия Илиева Бозова - член на комисията, назначена със Заповед № 159/19.05.2016 г. 

на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД е възпрепятствана да присъства в заседанията на 
комисията, същата беше заменена от назначения от Възложителя резервен член на комисията, а именно д-р 
Светлозара Пенева Петкова – лекар, микробиология в Отделение Микробиологична лаборатория в „МБАЛ-
ШУМЕН” АД.  

 Новопостъпилия член на комисията д-р Светлозара Петкова попълни декларация в 
съответствие с изискването на чл. 35 от ЗОП, след което председателят на комисията го запозна със 
съдържанието на Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3, резултат от работата на комисията до 
момента.                   п                       
 Комисията започна своята работа по поставената задача в 16:30 часа в заседателната зала на „МБАЛ 
– ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 

 
В определения начален час за отваряне на ценовите предложения, не присъстваха представители на 

нито един от участниците в откритата процедура.  
Председателят на комисията оповести пред останалите и членове направеното оценяване на 

допуснатите до момента участници по показателя Срок на доставка в часове.  
След това председателят на комисията премина към отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на допуснатите участници. Ценовите предложения се подписаха от най-малко трима от 
членовете на комисията. 

Участниците са посочили ценови предложения за изпълнение предмета на обществената поръчка по 
Обособени позиции, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

Комисията започна работа по разглеждане на ценовите предложения по същество, при което 
установи следното: 

 
1. Участникът „БУЛ БИО - НЦЗПБ” ЕООД е представил ценови предложения за всички 

Обособени позиции, за които участва и е допуснат в откритата процедура. При разглеждането им по 
същество, комисията установи следното: 
 1.1. По отношение на Обособени позиции с №№ 46, 47, 48, 49, 88, 93, 94, 118 и 156 участникът е 
посочил цена за единица мярка с ДДС на номенклатурите в Обособените позиции, но не е изчислил общите 
стойности на Обособените позиции. За да може да оцени и класира ценовите предложения на участника, 
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комисията следва да изчисли общите стойности на посочените Обособени позиции, които са отразени в 
Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 1.2. Относно Обособена позиция № 75 - Диагностични препарати ІІІ, при посочена от участника  
единична цена на Диагностични дискове – Бацитрацин 0,07Е в размер на 0,08 лв. и ориентировъчно 
количество 1000 диска, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 79,20лв. При направените 
съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал 
техническа грешка, като вместо 80,00 лв. е посочил 79,20 лв.  
 Водени от горното, членовете на комисията приемат за вярна общата стойност на Обособена 
позиция № 75 в размер на 80,00 лв. с вкл. ДДС. 
 1.3. По отношение на Обособена позиция № 88 - Сухи хранителни среди І, при посочена от 
участника единична цена на номенклатура № 1 - Дезоксихолат – цитрат агар 0,28лв. и ориентировъчно 
количество 1500 гр., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 414,00 лв. При направените 
съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал 
техническа грешка, като вместо 420,00 лв. е посочил 414,00 лв.  
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 88 в размер на 420,00 лв. 
 Комисията констатира също, че при останалите номенклатури от Обособена позиция № 88 
участникът е допуснал същите грешки при изчисляване на общите стойности с ДДС и единодушно реши да 
ги преизчисли. 
 1.4. При разглеждане на ценовото предложение на „БУЛ БИО - НЦЗПБ” ЕООД за Обособена 
позиция № 118 - Химически индикатори за ефективност на стерилизация, комисията установи, че по 
отношение на номенклатура № 1 - Химически индикатор за стерилизация за 165* при посочена единична 
цена в размер на 0,10 лв. и ориентировъчно количество 5000 теста, участникът е посочил обща стойност с 
ДДС в размер на 480,00 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при 
изчисляване на общата стойност участникът е допуснал грешка в изчисленията, като вместо 500,00 лв. е 
посочил 480,00 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност за номенклатура № 1 от 
Обособена позиция № 118 в размер на 500,00 лв. с ДДС. 
 1.5. Относно представеното ценово предложение за Обособена позиция № 152 - Други І, при 
посочена от участника единична цена на Тампони за секрети в размер на 0,16 лв. и ориентировъчно 
количество 6000 бр., е посочена обща стойност с ДДС в размера на 936,00 лв.. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал грешка в 
изчисленията, като вместо 960,00 лв. е посочил 936,00 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност за Обособена позиция № 
152 в размер на 960,00 лв. с ДДС. 
 1.6. По отношение на Обособена позиция № 165 - Други V при посочена от участника единична 
цена на номенклатура № 1 - Химически индикатори 1650 0,10лв. и ориентировъчно количество 500 теста, 
участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 48,00 лв. При направените съответни изчисления, 
комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, 
като вместо 50,00 лв. е посочил 48,00 лв.  
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 165 в размер на 50,00 лв. 
 Комисията констатира също, че при останалите номенклатури от Обособена позиция № 165 
участникът е допуснал същите грешки при изчисляване на общите стойности с ДДС и единодушно реши да 
ги преизчисли. 
 Всички действия на комисията по отношение на ценовите предложения на участника „БУЛ БИО - 
НЦЗПБ” ЕООД са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 

2. При разглеждане на представените от „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД ценови предложения, 
комисията установи следното: 

 2.1.  По отношение на Обособени позиции с №№ 1, 2 и 30 участникът е посочил цена за единица 
мярка с ДДС на номенклатурите в Обособените позиции, но не е изчислил общите стойности на 
Обособените позиции. За да може да оцени и класира ценовите предложения на участника, комисията 
следва да изчисли общите стойности на посочените Обособени позиции, които са отразени в Приложение № 
2, неразделна част от настоящия протокол. 
 2.2. Относно Обособена позиция № 1 - Биохимичен анализатор /SHIMADZU CL 7000; MINDREY 
BS-300/, за която участникът участва и е допуснат в откритата процедура за втора номенклатура – 
Магнезий, при единична цена, предложена от участника в размер на 0,15 лв. за милилитър и 
ориентировъчно количество 400 мл, участникът е посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер 
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на 58,80 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата 
стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 60,00 лв. е посочил 58,80 лв.  
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
2 от Обособена позиция № 1 в размер на 60,00 лв. 
 2.3. Относно Обособена позиция № 30 - Биохимичен анализатор MINDREY BS 300, за която 
участникът участва и е допуснат в откритата процедура за първа номенклатура – Реактивни кювети, при 
единична цена, предложена от участника в размер на 0,07 лв. за брой и ориентировъчно количество 50 000 
броя, участникът е посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 3 480,00 лв. При 
направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 3 500,00 лв. е посочил 3 480,00 лв.  
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 30 в размер на 3 500,00 лв. 
 Всички действия на комисията по отношение на ценовите предложения на участника „ЕЛИТ 
МЕДИКАЛ” ООД са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 

3. Относно представените от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
ценови предложения за Обособените позиции, за които участва и за които е допуснат в откритата 
процедура, комисията установи следното: 
 3.1. За Обособени позиции с №№ 140, 143 и 148 участникът е предложил единични цени, които не са 
закръглени до втория знак след десетичната запетая, каквото е изричното изискване на Възложителя.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от Закона за обществените поръчки 
комисията предлага участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за отстраняване от 
по-нататъшно участие в настоящата открита процедура за Обособени позиции с №№ 140, 143 и 148. 
 3.2. По отношение на Обособени позиции с №№ 1, 5, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 118, 142, 146, 147 и 
150 участникът е посочил цена за единица мярка с ДДС на номенклатурите в Обособените позиции, но не е 
изчислил общите стойности на Обособените позиции. За да може да оцени и класира ценовите предложения 
на участника, комисията следва да изчисли общите стойности на посочените Обособени позиции, които са 
отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 3.3. Относно Обособена позиция № 23 - ASO – турбидиметричен анализ, за която участникът 
участва и е допуснат в откритата процедура за първа номенклатура – Антистрептолизин  О - количествен 
анализ( турбидиметрия), при единична цена, предложена от участника, в размер на 0,89 лв. за милилитър и 
ориентировъчно количество 100 мл, участникът е посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер 
на 89,40 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата 
стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 89,00 лв. е посочил 89,40 лв.  
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 23 в размер на 89,00 лв. 
 3.4. По отношение на Обособена позиция № 25 - Глюкоанализатор КАВЕ, за която участникът 
участва и е допуснат в откритата процедура за първа номенклатура – Микроепруветки за кръвна захар с 
капилярка и за втора номенклатура – Стандарт, при единични цени, предложени от участника, в размер 
съответно на 0,26 лв. за брой за микроепруветки и 0,50 лв. за втора номенклатура, и ориентировъчни 
количества 20 000 броя за първа номенклатура и 500 бр. за втора, участникът е посочил общи стойности с 
ДДС в размер съответно на 5 160,00 лв. за първа номенклатура и 252,00 лв. за втора. При направените 
съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал 
техническа грешка, като вместо 5 200,00 лв. е посочил 5 160,00 лв. по отношение на първа номенклатура - 
Микроепруветки за кръвна захар с капилярка и вместо 250,00 лв. е посочил 252,00 лв. за втора 
номенклатура – Стандарт. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 25 в размер на 5 200,00 лв., а на номенклатура № 2 – 250,00 лв. 
 Всички действия на комисията по отношение на ценовите предложения на участника 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД са отразени в Приложение № 2, неразделна част от 
настоящия протокол. 
 

 Поради късния час и след съгласуване с останалите членове на комисията, председателят и насрочи 
следващо, десето заседание на комисията на 11.10.2016 г. в 16:30 часа в заседателната зала на „МБАЛ – 
ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 
 
 Комисията приключи работа в 20:00 часа. 
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 Десето заседание на комисията 
 На 11.10.2016 г. комисията, назначена със Заповед № 159/19.05.2016 г., Заповед № 270/23.08.2016 г. 

и Заповед № 324/06.10.2016 г.на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД се събра в 16:30 часа в 
заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок, 
за да продължи своята работа по разглеждане по същество на представените от допуснатите до този етап на 
процедурата участници ценови предложения. 

 
 При своята работа комисията установи следното: 
  

 4. „ЕТГ” ЕООД  не е изчислил общата стойност на Обособена позиция № 13, за която участва и е 
допуснат в откритата процедура. За да може да оцени и класира ценовото предложение на участника, 
комисията следва да изчисли общата стойност на горецитираната Обособена позиция, която е отразена в 
Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 

 5. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД е представил ценови предложения за всички Обособени позиции, 
за които участва и е допуснат до този етап на откритата процедура. При разглеждането им по същество 
комисията установи следното: 
 5.1. По отношение на Обособени позиции с №№ 5, 7, 11, 12, 16, 19, 22, 23, 26, 30, 31, 33, 34, 146 и 
148 участникът е посочил цена за единица мярка с ДДС на номенклатурите в Обособените позиции, но не е 
изчислил общите стойности на Обособените позиции. За да може да оцени и класира ценовите предложения 
на участника, комисията следва да изчисли общите стойности на посочените Обособени позиции, които са 
отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 5.2. Относно Обособена позиция № 4 - Са арсеназо, за която участникът участва и е допуснат в 
откритата процедура, при единична цена, предложена от участника, в размер на 0.20 лв. за милилитър и 
ориентировъчно количество 2 000 мл, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 404,00 лв. 
При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 400,00 лв. е посочил 404,00 лв.  
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 4 в размер на 400,00 лв. 
 5.3. По отношение на Обособена позиция № 5 - Ревматоиден фактор, CRP – количествено 
определяне участникът е допуснал техническа грешка при изчисляване на общите стойности с ДДС на 
номенклатури с №№ 2, 3 и 4, а именно: 
 5.3.1. При посочена единична цена за номенклатура № 2 - Стандарт  за  RF в размер на 22,18 лв. за 
милилитър и ориентировъчно количество 5 мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС за 
номенклатурата в размер на 110,88 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при 
изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 110,90 лв. е 
посочил 110,88 лв.; 
 5.3.2.  При посочена единична цена за номенклатура № 3 - Контрол за RF в размер на 18,82 лв. за 
милилитър и ориентировъчно количество 10 мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС за 
номенклатурата в размер на 188,16 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при 
изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 188,20 лв. е 
посочил 188,16 лв.; 
 5.3.3. При посочена единична цена за номенклатура № 4 - С - реактивен протеин – количествено       
(турбидиметрия) в размер на 3,87 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 1 500 мл., участникът е 
посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 5 797,50 лв. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 5 805,00 лв. е посочил 5 797,50 лв. 
 С оглед на горното, комисията приема за верни следните стойности за номенклатури с №№ 2, 3 и 4 
от Обособена позиция №5: за номенклатура № 2 - Стандарт  за  RF – 110,90 лв., за номенклатура № 3 - 
Контрол за RF – 188,20 лв. и за номенклатура № 4 - С - реактивен протеин – количествено       
(турбидиметрия) – 5 805,00 лв. 
 5.4. Относно Обособена позиция № 7 - НDL холестерол-ДИРЕКТЕН, комисията установи, че 
участникът неправилно е изчислил общата стойност с ДДС на първа номенклатура - НDL холестерол-
ДИРЕКТЕН, а именно: при посочена единична цена в размер на 1,93 лв. с ДДС за милилитър и 
ориентировъчно количество 800 мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 1 544,80 лв. 
При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 1 544,00 лв. е посочил 1 544,80 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 7 в размер на 1 544,00 лв. 
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 5.5. При разглеждане на ценовото предложение на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД за Обособена 
позиция № 11 - Кръвно-газов анализатор ABL-5, комисията установи, че общата стойност с ДДС на 
номенклатура № 15 - Капилярки за кръвно-газов анализ е неправилно изчислена. При посочена единична 
цена с ДДС в размер на 0,25 лв. за брой и ориентировъчно количество 5 000 броя, участникът е посочил 
обща стойност с ДДС в размер на 1 257,18 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, 
че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 1 250,00 лв. 
е посочил 1 257,18 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
15 от Обособена позиция № 11 в размер на 1 250,00 лв. 
 5.6. При разглеждане на ценовото предложение на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД за Обособена 
позиция № 12 - Кръвно-газов анализатор ABL-800 Basic, комисията установи, че общата стойност с ДДС на 
номенклатура № 20 - Спринцовки за артериална кръв /за кръвно-газов анализ/ с хепарин 1 мл. е неправилно 
изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 1,46 лв. за брой и ориентировъчно количество 
1 000 броя, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 1 458,00 лв. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 1 460,00 лв. е посочил 1 458,00 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
20 от Обособена позиция № 12 в размер на 1 460,00 лв. 
 5.7. По отношение на Обособена позиция № 19 – АПТТ, за която участникът участва и е допуснат в 
откритата процедура за първа номенклатура – АПТТ и за втора номенклатура – Калциев хлорид(СaCl2|), 
при единични цени, предложени от участника, в размер съответно на 1,66 лв. за милилитър за АПТТ и 0,16 
лв. за калциев хлорид, и ориентировъчни количества 800 милилитра за първа номенклатура и 800 
милилитра за втора, участникът е посочил общи стойности с ДДС в размер съответно на 1 324,80 лв. за 
първа номенклатура и 127,20 лв. за втора. При направените съответни изчисления, комисията установи, че 
при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 1 328,00 лв. е 
посочил 1 324,80 лв. по отношение на първа номенклатура - АПТТ и вместо 128,00 лв. е посочил 127,20 лв. 
за втора номенклатура – калциев хлорид. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 19 в размер на 1 328,00 лв., а на номенклатура № 2 – 128,00 лв. 
 5.8. При разглеждане на ценовото предложение на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД за Обособена 
позиция № 20 - Протромбиново време, комисията установи, че общата стойност с ДДС на позицията е 
неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 1,33 лв. за милилитър и 
ориентировъчно количество 1 500 мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 1 999,50 лв. 
При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 1 995,00 лв. е посочил 1 999,50 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 20 в размер на 1 995,00 лв. 
 5.9. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 23 - ASO – 
турбидиметричен анализ, комисията установи, че общата стойност с ДДС на номенклатура № 1 - 
Антистрептолизин  О - количествен анализ( турбидиметрия) е неправилно изчислена. При посочена 
единична цена с ДДС в размер на 2,74 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 100 мл., участникът е 
посочил обща стойност с ДДС в размер на 273,70 лв. При направените съответни изчисления, комисията 
установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 
274,00 лв. е посочил 273,70 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 23 в размер на 274,00 лв. 
 5.10. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 26 - 
Микроалбуминурия, комисията установи, че общата стойност с ДДС на номенклатура № 1 - 
Микроалбуминурия количествено е неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 
1,92 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 600 мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС в 
размер на 1 154,62 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на 
общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 1 152,00 лв. е посочил 1 154,62 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 26 в размер на 1 152,00 лв. 
 5.11. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 30 - 
Биохимичен анализатор MINDREY BS 300, комисията установи, че общата стойност с ДДС на 
номенклатура № 1 - Реактивни кювети е неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в 
размер на 0,08 лв. за брой и ориентировъчно количество 50 000 броя, участникът е посочил обща стойност с 
ДДС в размер на 3 900,00 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при 
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изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 4 000,00 лв. е 
посочил 3 900,00 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 30 в размер на 4 000,00 лв. 
 5.12. По отношение на Обособена позиция № 33 – Уринен анализатор Н-500 Cr, за която участникът 
участва и е допуснат в откритата процедура за първа номенклатура – Тест – лента за урина 11 параметъра и 
за трета номенклатура – Тест – лента за урина 13 параметъра, при единични цени, предложени от участника, 
в размер съответно на 0,25 лв. за тест за номенклатура № 1 и 0,24 лв. за тест за номенклатура № 3, и 
ориентировъчни количества 200 теста за първа номенклатура и 200 теста за трета, участникът е посочил 
общи стойности с ДДС в размер съответно на 50,40 лв. за първа номенклатура и 48,20 лв. за трета. При 
направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 50,00 лв. е посочил 50,40 лв. по отношение на първа 
номенклатура - Тест – лента за урина 11 параметъра и вместо 48,00 лв. е посочил 48,20 лв. за трета 
номенклатура – Тест – лента за урина 13 параметъра. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 33 в размер на 50 лв., а на номенклатура № 3 – 48,00 лв. 
 5.13. По отношение на Обособена позиция № 34 - Кръвно-газов и електролитен анализатор COMBI 
LINE участникът е допуснал техническа грешка при изчисляване на общите стойности с ДДС на 
номенклатури с №№ 10, 12 и 21, а именно: 
 5.13.1. При посочена единична цена за номенклатура № 10 - Мембрана за pO2 електрод  в размер на 
73,27 лв. за брой и ориентировъчно количество 4 бр., участникът е посочил обща стойност с ДДС за 
номенклатурата в размер на 293,09 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при 
изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 293,08 лв. е 
посочил 293,09 лв.; 
 5.13.2.  При посочена единична цена за номенклатура № 12 - Мембрана  за рCO2 електрод в размер 
на 85,02 лв. за брой и ориентировъчно количество 4 бр., участникът е посочил обща стойност с ДДС за 
номенклатурата в размер на 340,07 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при 
изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 340,08 лв. е 
посочил 340,07 лв.; 
 5.13.3. При посочена единична цена за номенклатура № 21 - Капилярки за кръвно-газов анализ в 
размер на 0,25 лв. за брой и ориентировъчно количество 2 000 бр., участникът е посочил обща стойност с 
ДДС за номенклатурата в размер на 502,87 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, 
че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 500,00 лв. е 
посочил 502,87 лв. 
 С оглед на горното, комисията приема за верни следните стойности за номенклатури с №№ 10, 12 и 
21 от Обособена позиция № 34: за номенклатура № 10 - Мембрана за pO2 електрод  – 293,08 лв., за 
номенклатура № 12 - Мембрана  за рCO2 електрод – 340,08 лв. и за номенклатура № 21 - Капилярки за 
кръвно-газов анализ – 500,00 лв. 
 5.14. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 35 - 
Коагулометър  TROMBOTIMER, комисията установи, че общата стойност с ДДС на позицията е 
неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 0,07 лв. за брой и ориентировъчно 
количество 3 000 бр., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 224,64 лв. При направените 
съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал 
техническа грешка, като вместо 210,00 лв. е посочил 224,64 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 35 в размер на 210,00 лв. 
 5.15. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 38 - 
Автоматичен биохимичен анализатор MINDREY BS 120, комисията установи, че общата стойност с ДДС на 
Обособената позиция е неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 0,20 лв. за 
брой и ориентировъчно количество 2 000 бр., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 408,00 
лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 400,00 лв. е посочил 408,00 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 38 в размер на 400,00 лв. 
 5.16. По отношение на Обособена позиция № 146 - Затворена система за вземане на венозна кръв - 
тип І участникът е допуснал техническа грешка при изчисляване на общите стойности с ДДС на 
номенклатури с №№ 1, 2 и 4, а именно: 
 5.16.1. При посочена единична цена за номенклатура № 1 - Вакутейнери за кръвна картина с ЕДТА 
до 3 мл, затворена система в размер на 0,19 лв. за брой и ориентировъчно количество 22 000 бр., участникът 
е посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 4 224,00 лв. При направените съответни 



 7 

изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 4 180,00 лв. е посочил 4 224,00 лв.; 
 5.16.2.  При посочена единична цена за номенклатура № 2 - Вакутейнери за серум с ускорител на 
съсирването до 5 мл, затворена система в размер на 0,19 лв. за брой и ориентировъчно количество 15 000 
бр., участникът е посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 2 880,00 лв. При 
направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 2 850,00 лв. е посочил 2 880,00 лв.; 
 5.16.3. При посочена единична цена за номенклатура № 4 - Вакутейнери за коагулограма до 3 мл, 
затворена система в размер на 0,19 лв. за брой и ориентировъчно количество 8 000 бр., участникът е 
посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 1 536,00 лв. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 1 520,00 лв. е посочил 1 536,00 лв. 
 С оглед на горното, комисията приема за верни следните стойности за номенклатури с №№ 1, 2 и 4 
от Обособена позиция № 146: за номенклатура № 1 - Вакутейнери за кръвна картина с ЕДТА до 3 мл, 
затворена система – 4 180,00 лв., за номенклатура № 2 - Вакутейнери за серум с ускорител на съсирването 
до 5 мл – 2 850,00 лв. и за номенклатура № 4 - Вакутейнери за коагулограма до 3 мл, затворена система – 1 
520,00 лв. 
 5.17. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 148 - 
Система за СУЕ-затворена, комисията установи, че общата стойност с ДДС на номенклатура № 1 - 
Вакутейнери /спринцовки/ за СУЕ е неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 
0,17 лв. за брой и ориентировъчно количество 12 000 бр., участникът е посочил обща стойност с ДДС в 
размер на 1 980,00 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на 
общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 2 040,00 лв. е посочил 1 980,00 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 148 в размер на 2 040,00 лв. 
 5.18. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 149 - Друг 
консуматив за затворена система за вземане на венозна кръв, комисията установи, че общата стойност с 
ДДС на Обособената позиция е неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 0,62 
лв. за брой и ориентировъчно количество 2 000 бр., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 
1 248,00 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата 
стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 1 240,00 лв. е посочил 1 248,00 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 149 в размер на 1 240,00 лв. 
 5.19. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 151 - 
Система за вземане на артериална кръв, комисията установи, че общата стойност с ДДС на Обособената 
позиция е неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 1,46 лв. за брой и 
ориентировъчно количество 1 000 бр., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 1 458,00 лв. 
При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 1 460,00 лв. е посочил 1 458,00 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 151 в размер на 1 460,00 лв. 
 Всички действия на комисията по отношение на ценовите предложения на участника „ПЕРФЕКТ 
МЕДИКА” ООД са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 
 6. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „БИЛМЕД” ЕООД 
комисията установи, че по отношение на Обособени позиции с №№ 143, 146 и 148 участникът е посочил 
цена за единица мярка с ДДС на номенклатурите в Обособените позиции, но не е изчислил общите 
стойности на Обособените позиции. За да може да оцени и класира ценовите предложения на участника, 
комисията следва да изчисли общите стойности на посочените Обособени позиции, които са отразени в 
Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
  

 7. Относно представените от участника „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД ценови предложения, 
комисията констатира, че по отношение на Обособени позиции с №№ 55, 63, 72 и 130 участникът е посочил 
цена за единица мярка с ДДС на номенклатурите в Обособените позиции, но не е изчислил общите 
стойности на Обособените позиции. За да може да оцени и класира ценовите предложения на участника, 
комисията следва да изчисли общите стойности на посочените Обособени позиции, които са отразени в 
Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
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 8. По отношение на представените от „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ценови предложение за 
Обособените позиции, за които участникът участва и е допуснат до този етап на откритата процедура, 
комисията установи следното: 
 8.1. По отношение на Обособени позиции с №№ 1, 2, 5, 7, 8, 9, 14, 19, 22, 23, 26, 28, 31, 72 и 148 
участникът е посочил цена за единица мярка с ДДС на номенклатурите в Обособените позиции, но не е 
изчислил общите стойности на Обособените позиции. За да може да оцени и класира ценовите предложения 
на участника, комисията следва да изчисли общите стойности на посочените Обособени позиции, които са 
отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 8.2. По отношение на Обособена позиция № 2 – Калибратори за биохимия, за която участникът 
участва и е допуснат в откритата процедура за първа номенклатура – Калибратор за биохимия (ензими + 
субстрати) - нормален и за втора номенклатура – Калибратор за биохимия (ензими + субстрати) - 
патологичен, при единични цени, предложени от участника, в размер съответно на 5,70 лв. за милилитър за 
номенклатура № 1 и 5,70 лв. за милилитър за номенклатура № 2, и ориентировъчни количества по 50 
милилитра за всяка от двете номенклатури, участникът е посочил общи стойности с ДДС в размер 
съответно на 284,76 лв. за първа номенклатура и 284,76 лв. за втора. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 285,00 лв. е посочил 284,76 лв. по отношение на първа номенклатура - Калибратор за 
биохимия (ензими + субстрати) - нормален и вместо 285,00 лв. е посочил 284,76 лв. за втора номенклатура – 
Калибратор за биохимия (ензими + субстрати) - патологичен. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 2 в размер на 285 лв., а на номенклатура № 2 – 285,00 лв. 
 8.3. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 3 - Контрол 
за СК МВ, комисията установи, че общата стойност с ДДС на Обособената позиция е неправилно 
изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 10,75 лв. за милилитър и ориентировъчно 
количество 100 мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 1 075,20 лв. При направените 
съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал 
техническа грешка, като вместо 1 075,00 лв. е посочил 1 075,20 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 3 в размер на 1 075,00 лв. 
 8.4. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 4 - Са 
арсеназо, комисията установи, че общата стойност с ДДС на Обособената позиция е неправилно изчислена. 
При посочена единична цена с ДДС в размер на 0,08 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 2 000 
мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 168,00 лв. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 160,00 лв. е посочил 168,00 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 4 в размер на 160,00 лв. 
 8.5. По отношение на Обособена позиция № 5 - Ревматоиден фактор, CRP – количествено 
определяне участникът е допуснал техническа грешка при изчисляване на общите стойности с ДДС на 
всички номенклатури, както следва: 
 8.5.1. При посочена единична цена за номенклатура № 1 - Ревматоиден фактор- количествен анализ 
(турбидиметрия) в размер на 1,18 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 800 мл., участникът е 
посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 940,80 лв. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 944,00 лв. е посочил 940,80 лв.; 
 8.5.2.  При посочена единична цена за номенклатура № 2 - Стандарт  за  RF в размер на 1,18 лв. за 
милилитър и ориентировъчно количество 5 мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС за 
номенклатурата в размер на 5,88 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при 
изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 5,90 лв. е посочил 
5,88 лв.; 
 8.5.3. При посочена единична цена за номенклатура № 3 - Контрол за RF  в размер на 15,19 лв. за 
милилитър и ориентировъчно количество 10 мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС за 
номенклатурата в размер на 151,87 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при 
изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 151,90 лв. е 
посочил 151,87 лв. 
 8.5.4. При посочена единична цена за номенклатура № 4 - С - реактивен протеин – количествено 
(турбидиметрия)  в размер на 1,34 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 1 500 мл., участникът е 
посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 2 016,00 лв. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 2 010,00 лв. е посочил 2 016,00 лв. 
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 8.5.5. При посочена единична цена за номенклатура № 5 - Контрол за С - реактивен протеин в 
размер на 15,19 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 10 мл., участникът е посочил обща стойност 
с ДДС за номенклатурата в размер на 151,87 лв. При направените съответни изчисления, комисията 
установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 
151,90 лв. е посочил 151,87 лв. 
 8.5.6. При посочена единична цена за номенклатура № 6 - Стандарт за С - реактивен протеин в 
размер на 1,34 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 20 мл., участникът е посочил обща стойност 
с ДДС за номенклатурата в размер на 26,88 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, 
че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 26,80 лв. е 
посочил 26,88 лв. 
 С оглед на горното, комисията приема за верни следните стойности за номенклатурите от Обособена 
позиция № 5: за номенклатура № 1 – 944,00 лв., за номенклатура № 2 – 5,90 лв., за номенклатура № 3–
151,90 лв., за номенклатура № 4 – 2 010,00 лв., за номенклатура № 5 – 151,90 лв. и за номенклатура № 6 – 
26,80 лв. 
 8.6. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 6 - ЖСК -  
директен анализ (за апарат), комисията установи, че общата стойност с ДДС на Обособената позиция е 
неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 0,59 лв. за милилитър и 
ориентировъчно количество 600 мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 352,80 лв. При 
направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 354,00 лв. е посочил 352,80 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 6 в размер на 354,00 лв. 
 8.7. По отношение на Обособена позиция № 7 – НDL холестерол-ДИРЕКТЕН, за която участникът 
участва и е допуснат в откритата процедура за първа номенклатура – НDL холестерол-ДИРЕКТЕН и за 
втора номенклатура – Контролен материал, при единични цени, предложени от участника, в размер 
съответно на 1,06 лв. за милилитър за номенклатура № 1 и 2,89 лв. за милилитър за номенклатура № 2, и 
ориентировъчни количества по 800 мл. за първа номенклатура и 60 мл. за втора, участникът е посочил общи 
стойности с ДДС в размер съответно на 846,72 лв. за първа номенклатура и 173,38 лв. за втора. При 
направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 848,00 лв. е посочил 846,72 лв. по отношение на 
първа номенклатура - НDL холестерол-ДИРЕКТЕН и вместо 173,40 лв. е посочил 173,38 лв. за втора 
номенклатура – Контролен материал. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 7 в размер на 848 лв., а на номенклатура № 2 – в размер на 173,40 лв. 
 8.8. По отношение на Обособена позиция № 9 – Хематологичен анализатор ABACUS 5, за която 
участникът участва и е допуснат в откритата процедура за номенклатура № 4 – Хематологичен калибратор и 
за номенклатура № 8 – Хипохлоритен миещ р-р, при единични цени, предложени от участника, в размер 
съответно на 34,78 лв. за милилитър за номенклатура № 4 и 0,88 лв. за милилитър за номенклатура № 8, и 
ориентировъчни количества по 5 мл. за четвърта номенклатура и 2 000 мл. за осма, участникът е посочил 
общи стойности с ДДС в размер съответно на 173,88 лв. за четвърта номенклатура и 1 764,00 лв. за осма. 
При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 173,90 лв. е посочил 173,88 лв. по отношение на 
четвърта номенклатура - Хематологичен калибратор и вместо 1 760,00 лв. е посочил 1 764,00 лв. за осма 
номенклатура – Хипохлоритен миещ р-р. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
4 от Обособена позиция № 9 в размер на 173,90 лв., а на номенклатура № 8 – в размер на 1 760,00 лв. 
 8.9. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 18 - 
Фибриноген  /тромбин + буфер/, комисията установи, че общата стойност с ДДС на Обособената позиция е 
неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 1,88 лв. за милилитър и 
ориентировъчно количество 1 000 мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 1 881,60 лв. 
При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 1 880,00 лв. е посочил 1 881,60 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 18 в размер на 1 880,00 лв. 
 8.10. По отношение на Обособена позиция № 19 – АПТТ, за която участникът участва и е допуснат в 
откритата процедура, за първа номенклатура – АПТТ, при единична цена, предложена от участника, в 
размер на 1,09 лв. за милилитър за АПТТ и ориентировъчно количество 800 милилитра, участникът е 
посочил обща стойност с ДДС в размер на 873,60 за първа номенклатура. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 872,00 лв. е посочил 873,60 лв. по отношение на първа номенклатура - АПТТ. 
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 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 19 в размер на 872,00 лв. 
 8.11. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 21 - Д 
ДИМЕР + контрол, комисията установи, че общата стойност с ДДС на Обособената позиция е неправилно 
изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 3,58 лв. за тест и ориентировъчно количество 
300 теста, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 1 074,60 лв. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 1 074,00 лв. е посочил 1 074,60 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 21 в размер на 1 074,00 лв. 
 8.12. По отношение на Обособена позиция № 22 - Контролна плазма хемостаза участникът е 
допуснал техническа грешка при изчисляване на общите стойности с ДДС на всички номенклатури, както 
следва: 
 8.12.1. При посочена единична цена за номенклатура № 1 - Контролна  плазма хемостаза – нормална 
в размер на 5,06 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 250 мл., участникът е посочил обща 
стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 1 264,20 лв. При направените съответни изчисления, 
комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, 
като вместо 1 265,00 лв. е посочил 1 264,20 лв.; 
 8.12.2.  При посочена единична цена за номенклатура № 2 - Контролна плазма хемостаза – 
патологична в размер на 5,06 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 20 мл., участникът е посочил 
обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 101,14лв. При направените съответни изчисления, 
комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, 
като вместо 101,20 лв. е посочил 101,14 лв.; 
 8.12.3. При посочена единична цена за номенклатура № 3 - Стандартна плазма – нормална в размер 
на 4,87 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 10 мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС 
за номенклатурата в размер на 48,72 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че 
при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 48,70 лв. е 
посочил 48,72 лв. 
 С оглед на горното, комисията приема за верни следните стойности за номенклатурите от Обособена 
позиция № 22: за номенклатура № 1 – 1 265,00 лв., за номенклатура № 2 – 101,20 лв. и за номенклатура № 3 
– 48,70 лв. 
 8.13. Относно Обособена позиция № 23 - ASO – турбидиметричен анализ, за която участникът 
участва и е допуснат в откритата процедура за трета номенклатура – Контрол за ASO, при единична цена, 
предложена от участника, в размер на 15,19 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 3 мл, 
участникът е посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 45,56 лв. При направените 
съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал 
техническа грешка, като вместо 45,57 лв. е посочил 45,56 лв.  
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
3 от Обособена позиция № 23 в размер на 45,57 лв. 
 8.14. По отношение на Обособена позиция № 26 – Микроалбуминурия, за номенклатура № 1 – 
Микроалбуминурия количествено и за номенклатура № 3 – Контрол за микроалбуминурия, при единични 
цени, предложени от участника, в размер съответно на 0,87 лв. за милилитър за номенклатура № 1 и 4,12 лв. 
за милилитър за номенклатура № 3, и ориентировъчни количества съответно 600 мл. за първа номенклатура 
и 20 мл. за трета, участникът е посочил общи стойности с ДДС в размер съответно на 524,16 лв. за първа 
номенклатура и 82,32 лв. за трета. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при 
изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 522,00 лв. е 
посочил 524,16 лв. по отношение на първа номенклатура - Микроалбуминурия количествено и вместо 82,40 
лв. е посочил 82,32 лв. за трета номенклатура – Контрол за микроалбуминурия. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 26 в размер на 522,00 лв., а на номенклатура № 3 – в размер на 82,40 лв. 
 8.15. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 27 - Окултни 
кръвоизливи - имунохроматография, комисията установи, че общата стойност с ДДС на Обособената 
позиция е неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 1,33 лв. за тест и 
ориентировъчно количество 300 теста, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 397,80 лв. 
При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 399,00 лв. е посочил 397,80 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 27 в размер на 399,00 лв. 
 8.16. По отношение на Обособена позиция № 31 - Гликиран хемоглобин участникът е допуснал 
техническа грешка при изчисляване на общите стойности с ДДС на всички номенклатури, както следва: 
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 8.16.1. При посочена единична цена за номенклатура № 1 - Гликиран хемоглобин - имунологично 
/готов реактив 2/ + лизиращ разтвор в размер на 3,26 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 800 
мл., участникът е посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 2 607,36 лв. При 
направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 2 608,00 лв. е посочил 2 607,36 лв.; 
 8.16.2.  При посочена единична цена за номенклатура № 2 - Стандарт за гликиран хемоглобин в 
размер на 101,20 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 10 мл., участникът е посочил обща 
стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 1 012,03 лв. При направените съответни изчисления, 
комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, 
като вместо 1 012,00 лв. е посочил 1 012,03 лв.; 
 8.16.3. При посочена единична цена за номенклатура № 3 - Контрол за гликиран хемоглобин в 
размер на 35,41 лв. за милилитър и ориентировъчно количество 30 мл., участникът е посочил обща стойност 
с ДДС за номенклатурата в размер на 1 062,43 лв. При направените съответни изчисления, комисията 
установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 
1 062,30 лв. е посочил 1 062,43 лв. 
 С оглед на горното, комисията приема за верни следните стойности за номенклатурите от Обособена 
позиция № 31: за номенклатура № 1 – 2 608,00 лв., за номенклатура № 2 – 1 012,00 лв. и за номенклатура № 
3 – 1 062,30 лв. 
 8.17. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 57 - 
Диагностични тестове ІV - сифилис, комисията установи, че общата стойност с ДДС на Обособената 
позиция е неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 1,01 лв. за тест и 
ориентировъчно количество 100 теста, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 100,92 лв. 
При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 101,00 лв. е посочил 100,92 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 57 в размер на 101,00 лв. 
 8.18. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 61 - 
Имунохроматографски тестове І, комисията установи, че общата стойност с ДДС на Обособената позиция е 
неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 4,33 лв. за брой и ориентировъчно 
количество 80 бр., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 346,75 лв. При направените 
съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал 
техническа грешка, като вместо 346,40 лв. е посочил 346,75 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 61 в размер на 346,40 лв. 
 8.19. По отношение на Обособена позиция № 72 - Латекс-аглутинационни тестове ІVучастникът е 
допуснал техническа грешка при изчисляване на общите стойности с ДДС на всички номенклатури, както 
следва: 
 8.19.1. При посочена единична цена за номенклатура № 1 - Латекс-аглутинационен 
Антистрептолизин /AST/ в размер на 0,18 лв. за тест и ориентировъчно количество 200 теста., участникът е 
посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 36,96 лв. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 36,00 лв. е посочил 36,96 лв.; 
 8.19.2.  При посочена единична цена за номенклатура № 2 - Латекс-аглутинационен Ревматоиден 
фактор в размер на 0,18 лв. за тест и ориентировъчно количество 200 теста., участникът е посочил обща 
стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 36,96 лв. При направените съответни изчисления, комисията 
установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 
36,00 лв. е посочил 36,96 лв.; 
 8.19.3. При посочена единична цена за номенклатура № 3 - Латекс-аглутинационен Инфекциозна 
мононуклеоза в размер на 2,86 лв. за тест и ориентировъчно количество 50 теста., участникът е посочил 
обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 142,80 лв. При направените съответни изчисления, 
комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, 
като вместо 143,00 лв. е посочил 142,80 лв.; 
 С оглед на горното, комисията приема за верни следните стойности за номенклатурите от Обособена 
позиция № 72: за номенклатура № 1 – 36,00 лв., за номенклатура № 2 – 36,00 лв. и за номенклатура № 3 – 
143,00 лв. 
 Всички действия на комисията по отношение на ценовите предложения на участника „ЛАБЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 
 9. При разглеждане по същество на ценовите предложения на „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД 
комисията установи, че участникът е посочил цена за единица мярка с ДДС на номенклатурите в Обособени 
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позиции с №№ 5, 7, 23, 28 и 55, но не е изчислил общите стойности на Обособените позиции. За да може да 
оцени и класира ценовите предложения на участника, комисията следва да изчисли общите стойности на 
посочените Обособени позиции, които са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия 
протокол. 
  
 10. При разглеждане по същество на ценовите предложения на „РИДАКОМ” ЕООД, комисията 
установи следните несъответствия: 
 10.1. По отношение на Обособена позиция № 98, за която участникът участва и е допуснат до този 
етап на откритата процедура, комисията установи, че в Плик „Предлагана цена” за Обособена позиция № 98 
участникът е представил ценово предложение, което обаче е за друга Обособена позиция, а именно за 
Обособена позиция № 95. Комисията провери и представената от участника цена за същата Обособена 
позиция на магнитен носител и установи, че на представеното от участника ценово предложение в 
електронен формат също е представено ценово предложение за Обособена позиция № 95.  
 Видно от изложеното до момента, участникът „РИДАКОМ” ЕООД не е представил ценово 
предложение за Обособена позиция № 98. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от Закона за обществените поръчки 
комисията предлага участника „РИДАКОМ” ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в настоящата 
открита процедура за Обособена позиция № 98. 
 10.2. За номенклатура № 10 - Тиогликолатна среда от Обособена позиция с№ 88 - Сухи хранителни 
среди участникът е предложил единична цена, която не е закръглена до втория знак след десетичната 
запетая, каквото е изричното изискване на Възложителя. Комисията счита, че така представено, ценовото 
предложение на участника за Обособена позиция № 88 е в ярко противоречие с условията на Възложителя. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от Закона за обществените поръчки 
комисията предлага участника „РИДАКОМ” ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в настоящата 
открита процедура за Обособена позиция №№ 88. 
 10.3. По отношение на Обособена позиция № 55 – Диагностични тестове ІІ - сифилис, за която 
участникът участва и е допуснат в откритата процедура за първа номенклатура ТРНА /Сифилис - 
хемаглутинация/ и за втора номенклатура – RPR  /Сифилис – тест за плазмени реагини/, качествен и 
полуколичествен, при единични цени, предложени от участника, в размер съответно на 0,62 лв. за тест за 
номенклатура № 1 и 0,25 лв. за тест за номенклатура № 2, и ориентировъчни количества 300 теста за първа 
номенклатура и 100 теста за втора, участникът е посочил общи стойности с ДДС в размер съответно на 
187,20 лв. за първа номенклатура и 25,20 лв. за втора. При направените съответни изчисления, комисията 
установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 
186,00 лв. е посочил 187,20 лв. по отношение на първа номенклатура - ТРНА /Сифилис - хемаглутинация/ и 
вместо 25,00 лв. е посочил 25,20 лв. за втора номенклатура – RPR  /Сифилис – тест за плазмени реагини/, 
качествен и полуколичествен. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 55 в размер на 186,00 лв., а на номенклатура № 2 – 25,00 лв. 
 10.4. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 68 - 
Имунохроматографски тестове VІІІ, комисията установи, че общата стойност с ДДС на Обособената 
позиция е неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 5,02 лв. за брой и 
ориентировъчно количество 50 бр., участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 250,80 лв. При 
направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 251,00 лв. е посочил 250,80 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 68 в размер на 251,00 лв. 
 10.5. По отношение на Обособена позиция № 72 - Латекс-аглутинационни тестове ІV участникът е 
допуснал техническа грешка при изчисляване на общите стойности с ДДС на всички номенклатури, както 
следва: 
 10.5.1. При посочена единична цена за номенклатура № 1 - Латекс-аглутинационен 
Антистрептолизин /AST/ в размер на 0,29 лв. за тест и ориентировъчно количество 200 теста,  участникът е 
посочил обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 57,60 лв. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 58,00 лв. е посочил 57,60 лв.; 
 10.5.2.  При посочена единична цена за номенклатура № 2 - Латекс-аглутинационен Ревматоиден 
фактор в размер на 0,25 лв. за тест и ориентировъчно количество 200 теста, участникът е посочил обща 
стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 50,40 лв.. При направените съответни изчисления, комисията 
установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 
50,00 лв. е посочил 50,40 лв.; 
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 10.5.3. При посочена единична цена за номенклатура № 3 - Латекс-аглутинационен Инфекциозна 
мононуклеоза в размер на 1,49 лв. за тест и ориентировъчно количество 50 теста, участникът е посочил 
обща стойност с ДДС за номенклатурата в размер на 74,40 лв. При направените съответни изчисления, 
комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, 
като вместо 74,50 лв. е посочил 74,40 лв. 
 С оглед на горното, комисията приема за верни следните стойности за номенклатурите от Обособена 
позиция № 72: за номенклатура № 1 – 58,00 лв., за номенклатура № 2 – 50,00 лв. и за номенклатура № 3 – 
74,50 лв. 
 10.6. По отношение на Обособена позиция № 73 – Диагностични препарати І, за която участникът 
участва и е допуснат в откритата процедура за първа номенклатура Тест за оксидаза и за втора 
номенклатура –  ONPG –тест, при единични цени, предложени от участника, в размер съответно на 0,43 лв. 
за тест за номенклатура № 1 и 0,38 лв. за тест за номенклатура № 2, и ориентировъчни количества 500 теста 
за първа номенклатура и 100 теста за втора, участникът е посочил общи стойности с ДДС в размер 
съответно на 216,00 лв. за първа номенклатура и 38,40 лв. за втора. При направените съответни изчисления, 
комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, 
като вместо 215,00 лв. е посочил 216,00 лв. по отношение на първа номенклатура - Тест за оксидаза и 
вместо 38,00 лв. е посочил 38,40 лв. за втора номенклатура ONPG –тест. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 73 в размер на 215,00 лв., а на номенклатура № 2 – 38,00 лв. 
 10.7. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 75 - 
Диагностични препарати ІІІ, комисията установи, че общата стойност с ДДС на Обособената позиция е 
неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 0,09 лв. за диск и ориентировъчно 
количество 1 000 диска, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 86,40 лв. При направените 
съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал 
техническа грешка, като вместо 90,00 лв. е посочил 86,40 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 75 в размер на 90,00 лв. 
 10.8. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 76 -  
Диагностични препарати ІV, комисията установи, че общата стойност с ДДС на Обособената позиция е 
неправилно изчислена. При посочена единична цена с ДДС в размер на 0,19 лв. за диск и ориентировъчно 
количество 1 000 диска, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 192,00 лв. При направените 
съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал 
техническа грешка, като вместо 190,00 лв. е посочил 192,00 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 76 в размер на 190,00 лв. 
 10.9. По отношение на Обособена позиция № 85 - Антибиотични дискове, при посочена от 
участника единична цена на номенклатура № 1 - Антибиотични дискове – Амикацин 0,05 лв. за диск и 
ориентировъчно количество 500 диска, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 23,40 лв. 
При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 25,00 лв. е посочил 23,40 лв.  
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 85 в размер на 25,00 лв. 
 Комисията констатира също, че при останалите номенклатури от Обособена позиция № 85 
участникът е допуснал същите грешки при изчисляване на общите стойности с ДДС и единодушно реши да 
ги преизчисли. 
 10.10. По отношение на Обособена позиция № 86 - Антибиотични дискове EUCAST, при посочена 
от участника единична цена на номенклатура № 1 - Антибиотични дискове – Ампицилин 2 мкг  0,05 лв. за 
диск и ориентировъчно количество 500 диска, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 23,40 
лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 25,00 лв. е посочил 23,40 лв.  
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 86 в размер на 25,00 лв. 
 Комисията констатира също, че при номенклатури с №№ 3, 4, 5, 6 и 7 от Обособена позиция № 86 
участникът е допуснал същите грешки при изчисляване на общите стойности с ДДС и единодушно реши да 
ги преизчисли. 
 10.11. По отношение на Обособена позиция № 87 - Антимикотичнитични дискове, при посочена от 
участника единична цена на номенклатура № 1 - Антибиотични дискове – Флуконазал 0,05 лв. за диск и 
ориентировъчно количество 250 диска, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 13,25 лв. 
При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 12,50 лв. е посочил 13,25 лв.  
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 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 87 в размер на 12,50 лв. 
 Комисията констатира също, че при останалите номенклатури от Обособена позиция № 87 
участникът е допуснал същите грешки при изчисляване на общите стойности с ДДС и единодушно реши да 
ги преизчисли. 
 10.12. По отношение на Обособена позиция № 89 – Сухи хранителни среди ІІ, за която участникът 
участва и е допуснат в откритата процедура за първа номенклатура Агар за гонококи и менингококи /GCІІ 
agar/ и за втора номенклатура – Хемоглобин сух за шоколадов агар, 500 гр., при единични цени, предложени 
от участника, в размер съответно на 0,13 лв. за грам за номенклатура № 1 и 0,74 лв. за грам за номенклатура 
№ 2, и ориентировъчни количества 500 гр. за първа номенклатура и 500 гр. за втора, участникът е посочил 
общи стойности с ДДС в размер съответно на 66,00 лв. за първа номенклатура и 372,00 лв. за втора. При 
направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 65,00 лв. е посочил 66,00 лв. по отношение на първа 
номенклатура - Агар за гонококи и менингококи /GCІІ agar/ и вместо 370,00 лв. е посочил 372,00 лв. за 
втора номенклатура – Хемоглобин сух за шоколадов агар, 500 гр.. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 89 в размер на 65,00 лв., а на номенклатура № 2 – 370,00 лв. 
 10.13. По отношение на Обособена позиция № 95 – Готови хранителни среди – петри І, за която 
участникът участва и е допуснат в откритата процедура за втора номенклатура Мюлер-Хинтон агар – петри 
и за пета номенклатура – Жлъчка-ескулин агар – петри, при единични цени, предложени от участника, в 
размер съответно на 0,94 лв. за петри за номенклатура № 2 и 1,18 лв. за петри за номенклатура № 5, и 
ориентировъчни количества 100 петри за втора номенклатура и 40 петри за пета, участникът е посочил 
общи стойности с ДДС в размер съответно на 93,60 лв. за втора номенклатура и 47,04 лв. за пета. При 
направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 94,00 лв. е посочил 93,60 лв. по отношение на втора 
номенклатура Мюлер-Хинтон агар – петри и вместо 47,20 лв. е посочил 47,04 лв. за пета номенклатура – 
Жлъчка-ескулин агар – петри. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
2 от Обособена позиция № 89 в размер на 94,00 лв., а на номенклатура № 5 – 47,20 лв. 
 10.14. При разглеждане на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 112 - 
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и софтуер за отчитане. ІХ, комисията 
установи, че общата стойност с ДДС на Обособената позиция е неправилно изчислена. При посочена 
единична цена с ДДС в размер на 5,33 лв. за тест и ориентировъчно количество 40 теста, участникът е 
посочил обща стойност с ДДС в размер на 213,12 лв. При направените съответни изчисления, комисията 
установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 
213,20 лв. е посочил 213,12 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 112 в размер на 213,20 лв. 
 10.15. По отношение на Обособена позиция № 118 – Химически индикатори за ефективност на 
стерилизация, за която участникът участва и е допуснат в откритата процедура за първа номенклатура 
Химически индикатор за стерилизация за 165* и за втора номенклатура –  Химически индикатор за 
стерилизация за 121*, при единични цени, предложени от участника, в размер съответно на 0,02 лв. за тест 
за номенклатура № 1 и 0,02 лв. за тест за номенклатура № 2, и ориентировъчни количества 5 000 теста за 
първа номенклатура и 2 000 теста за втора, участникът е посочил общи стойности с ДДС в размер съответно 
на 80,00 лв. за първа номенклатура и 32,00 лв. за втора. При направените съответни изчисления, комисията 
установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 
100,00 лв. е посочил 80,00 лв. по отношение на първа номенклатура - Химически индикатор за стерилизация 
за 165* и вместо 40,00 лв. е посочил 32,00 лв. за втора номенклатура Химически индикатор за стерилизация 
за 121*. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 118 в размер на 100,00 лв., а на номенклатура № 2 – 40,00 лв. 
 Всички действия на комисията по отношение на ценовите предложения на участника „РИДАКОМ” 
ЕООД са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 
 11.  При разглеждане по същество на ценовите предложения на  „ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД 
комисията установи, че участникът е посочил цена за единица мярка с ДДС на номенклатурите в Обособени 
позиции с №№ 19, 22 и 146, но не е изчислил общите стойности на Обособените позиции. За да може да 
оцени и класира ценовите предложения на участника, комисията следва да изчисли общите стойности на 
посочените Обособени позиции, които са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия 
протокол. 
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  12. Относно предложените от „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД ценови предложения, комисията 
установи, че участникът е посочил цена за единица мярка с ДДС на номенклатурите в Обособени позиции с 
№№ 8, 17, 79, 80, 83, 95, 98, 114, 115 и 117, но не е изчислил общите стойности на Обособените позиции. За 
да може да оцени и класира ценовите предложения на участника, комисията следва да изчисли общите 
стойности на посочените Обособени позиции, които са отразени в Приложение № 2, неразделна част от 
настоящия протокол. 
 

13. „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК” ЕООД е представил ценовото си предложение за Обособената 
позиция за която участва и за която е допуснат до този етап на откритата процедура в съответствие с 
условията на Възложителя.Същото е отразено в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 

14. По отношение на ценовите предложения на участника „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД 
комисията установи следното: 

14.1. Участникът е представил ценови предложения за Обособени позиции с №№ 63 и 73, като е 
посочил цена за единица мярка с ДДС на номенклатурите в Обособените позиции, но не е изчислил общите 
стойности на Обособените позиции. За да може да оцени и класира ценовите предложения на участника, 
комисията следва да изчисли общите стойности на посочените Обособени позиции, които са отразени в 
Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 

14.2. По отношение на Обособена позиция № 73 - Диагностични препарати І, при посочена от 
участника единична цена на номенклатура № 2 - ONPG –тест 0,40 лв. за диск и ориентировъчно количество 
100 диска, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 39,60 лв. При направените съответни 
изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа 
грешка, като вместо 40,00 лв. е посочил 39,60 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 73 в размер на 40,00 лв. 

14.3. Относно Обособена позиция № 76 - Диагностични препарати ІV, при посочена от участника 
единична цена 0,39 лв. за диск и ориентировъчно количество 1 000 диска, участникът е посочил обща 
стойност с ДДС в размер на 388,00 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при 
изчисляване на общата стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 390,00 лв. е 
посочил 388,00 лв. 

С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на Обособена 
позиция № 76 в размер на 390,00 лв. 
 Всички действия на комисията по отношение на ценовите предложения на участника „АА 
МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 

 
15.  При разглеждане по същество на ценовите предложения на  „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - 

комисията установи, че участникът е посочил цена за единица мярка с ДДС на номенклатурите в Обособени 
позиции с №№ 145 и 146, но не е изчислил общите стойности на Обособените позиции. За да може да оцени 
и класира ценовите предложения на участника, комисията следва да изчисли общите стойности на 
посочените Обособени позиции, които са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия 
протокол. 
 

16. Разглеждайки по същество представените от „БГ МЕД” ООД ценови предложения, комисията 
установи следното: 

16.1. Относно Обособена позиция № 122, втора номенклатура - Анти - H кръвногрупов тест реагент 
фл. 5 мл, участникът е предложил опаковка от 2 мл. В техническата спецификация Възложителят е заложил 
точно лабораторните реактиви и консумативи, които са му необходими, включително и необходимите 
разфасовки и количества от всеки от реактивите и консумативите. Видно от представеното от участника 
ценово предложение, предлаганите от него реактиви относно Обособена позиция № 122 не съответстват на 
условията на Възложителя. 

16.2. За Обособени позиции с №№ 3, 4, 20, 27, 120 и 121, както и за част от номенклатурите от 
Обособени позиции с №№ 5, 19, 23 и 31 участникът е предложил цени, които не са закръглени до втория 
знак след десетичната запетая, каквото е изричното изискване на Възложителя. Комисията счита, че така 
представени, ценовите предложения на участника за Обособени позиции с №№ 3, 4, 5, 19, 20, 23, 27, 31, 120 
и 121 са в разрез с условията на Възложителя. 

С оглед на изложеното в точки 16.1. и 16.2. и на основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от Закона за 
обществените поръчки комисията предлага участника „БГ МЕД” ООД за отстраняване от по-нататъшно 
участие в настоящата открита процедура за Обособени позиции с №№ 3, 4, 5, 19, 20, 23, 27, 31, 120, 121 и 
122. 
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16.3. Относно ценовите предложения за Обособени позиции с №№ 2, 7, 22, 28, 55 и 123, комисията 
установи, че участникът е посочил цена за единица мярка с ДДС за номенклатурите в Обособените позиции, 
но не е изчислил общите стойности на Обособените позиции. За да може да оцени и класира ценовите 
предложения на участника, комисията следва да изчисли общите стойности на посочените Обособени 
позиции, които са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 

 Поради късния час и след съгласуване с останалите членове на комисията, председателят и насрочи 
следващо, единадесето заседание на комисията на 20.10.2016 г. в 16:30 часа в заседателната зала на „МБАЛ 
– ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 
 
 Комисията приключи работа в 20:20 часа. 
 
 
 Единадесето заседание на комисията 

 На 20.10.2016 г. комисията, назначена със Заповед № 159/19.05.2016 г., Заповед № 270/23.08.2016 г. 
и Заповед № 324/06.10.2016 г.на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД се събра в 16:30 часа в 
заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок, 
за да продължи своята работа по разглеждане по същество на представените от допуснатите до този етап на 
процедурата участници ценови предложения. 

 
 При своята работа комисията установи следното: 
 

17. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „МАРВЕНА 
ДИАГНОСТИКА” ООД комисията установи следното: 
 17.1. Относно ценовите предложения за Обособени позиции с №№ 15, 63 и 130, комисията установи, 
че участникът е посочил цена за единица мярка с ДДС за номенклатурите в Обособените позиции, но не е 
изчислил общите стойности на Обособените позиции. За да може да оцени и класира ценовите предложения 
на участника, комисията следва да изчисли общите стойности на посочените Обособени позиции, които са 
отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 17.2. По отношение на Обособена позиция № 15 - Имунологичен анализатор IMMULITE 1000, при 
посочена от участника единична цена на номенклатура № 45 - Носачи за проби 3,95 лв. за брой и 
ориентировъчно количество 50 броя, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 197,25 лв. При 
направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 197,50 лв. е посочил 197,25 лв. 
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
45 от Обособена позиция № 15 в размер на 197,50 лв. 
 Всички действия на комисията по отношение на ценовите предложения на участника „МАРВЕНА 
ДИАГНОСТИКА” ООД са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 
 18. Относно представените от участника „ДИАСИСТЕМС” ЕООД ценови предложения, комисията 
установи следното: 
 18.1. По отношение на Обособена позиция № 132 - COMB SCAN ІІІ, Възложителят е посочил в 
Техническата спецификация тестовете, които са му необходими, а именно TPHA  оп. 200 бр. теста. Видно от 
представеното от участника ценово предложение за Обособена позиция № 132, тестовете, предлагани от 
него са в опаковка по 100 бр. Комисията счита, че така представено, предложението на участника 
противоречи на изискванията на Възложителя. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от Закона за обществените поръчки 
комисията предлага участника „ДИАСИСТЕМС” ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в 
настоящата открита процедура за Обособена позиция № 132. 
 18.2. Относно ценовите предложения за Обособени позиции с №№ 5, 7, 23, 26, 28, 31 и 63, 
комисията установи, че участникът е посочил цена за единица мярка с ДДС за номенклатурите в 
Обособените позиции, но не е изчислил общите стойности на Обособените позиции. За да може да оцени и 
класира ценовите предложения на участника, комисията следва да изчисли общите стойности на посочените 
Обособени позиции, които са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 
 19. Разглеждайки по същество представените от участника „АКВАХИМ” АД ценови предложения 
за Обособените позиции, за които участва и е допуснат до този етап на откритата процедура, комисията 
установи следното: 
 19.1. За Обособени позиции с №№ 40, 41, 42, 88, 138, 140, 146 и 148 комисията установи, че 
участникът е посочил цена за единица мярка с ДДС за номенклатурите в Обособените позиции, но не е 
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изчислил общите стойности на Обособените позиции. За да може да оцени и класира ценовите предложения 
на участника, комисията следва да изчисли общите стойности на посочените Обособени позиции, които са 
отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 19.2. По отношение на Обособена позиция № 138 - Автомат за тъканно инфилтриране Лайка ТР 
1020, при посочена от участника единична цена на номенклатура № 1 - Биопсични микрокасети  0,08 лв. за 
брой и ориентировъчно количество 100 броя, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 7,90 
лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата стойност 
участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 8,00 лв. е посочил 7,90 лв.  
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 138 в размер на 8,00 лв. 
 Комисията констатира също, че при останалите номенклатури от Обособена позиция № 138 
участникът е допуснал същата грешка при изчисляване на общите стойности с ДДС и единодушно реши да 
ги преизчисли. 
 19.3. По отношение на Обособена позиция № 140 - Стъклени изделия за лабораторна употреба, при 
посочена от участника единична цена на номенклатура № 1 - Предметни стъкла с нематиран край 0,06 лв. за 
брой и ориентировъчно количество 3 000 броя, участникът е посочил обща стойност с ДДС в размер на 
174,00 лв. При направените съответни изчисления, комисията установи, че при изчисляване на общата 
стойност участникът е допуснал техническа грешка, като вместо 180,00 лв. е посочил 174,00 лв.  
 С оглед на гореизложеното, комисията приема за вярна общата стойност с ДДС на номенклатура № 
1 от Обособена позиция № 140 в размер на 180,00 лв. 
 Комисията констатира също, че при останалите номенклатури от Обособена позиция № 140 
участникът е допуснал същата грешка при изчисляване на общите стойности с ДДС и единодушно реши да 
ги преизчисли. 
 Всички действия на комисията по отношение на ценовите предложения на участника „АКВАХИМ” 
АД са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
 
 20. При разглеждане по същество на ценовите предложения на  „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 
комисията установи, че участникът е посочил цена за единица мярка с ДДС на номенклатурите в Обособени 
позиции с №№ 7, 19, 32, 120, 122, 123 и 144, но не е изчислил общите стойности на Обособените позиции. 
За да може да оцени и класира ценовите предложения на участника, комисията следва да изчисли общите 
стойности на посочените Обособени позиции, които са отразени в Приложение № 2, неразделна част от 
настоящия протокол. 

 
Въз основа на направените до момента констатации, комисията единодушно реши да допусне 

до оценка на ценовите предложения следните участници за оферираните от тях Обособени позиции: 
 
1. „БУЛ БИО - НЦЗПБ” ЕООД - ОП №№ 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 75, 88, 93, 94, 100, 101, 118, 

152 и 156;  

2. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД - ОП №№ 1, 2, 20 и 30;  

3. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - ОП №№ 1, 4, 5, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 
31, 32, 39, 118, 142, 146, 147, 150, 152, 153 и 154; 

4.  „ЕТГ” ЕООД – ОП № 13; 

5. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - ОП №№ 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 33, 
34 35, 38, 146, 148, 149 и 151; 

6.  „БИЛМЕД” ЕООД - ОП №№ 57,  61, 143, 146  и 148;  

7. „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД - ОП №№  27, 37, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 130, 132, 
133, 134, 135, 152, 153 и 154; 

8.  „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - ОП №№ 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 
27,  28, 31, 57, 61, 72, 133, 134, 135 и 148; 

9.  „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД - ОП №№ 4, 5, 7, 23, 28 и 55; 

10. „РИДАКОМ” ЕООД - ОП №№ 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 68, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 
107, 108, 109, 112, 113 и 118; 

11.  „ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД ОП №№ 18, 19, 20, 22 и 146 ; 
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12. „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД - ОП №№ 8, 17, 27, 37, 61, 64, 79, 80, 81, 83, 84, 95, 97, 98, 103, 
104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 и 117; 

13.  „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК” ЕООД - ОП №137;  

14. „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД - ОП №№ 27, 45, 54, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 73, 76, 97, 133, 
134, 135 и 136; 

15.  „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - ОП №№ 145, 146, 149, 152, 153 и 154; 

16. „БГ МЕД” ООД - ОП №№ 2, 7, 18, 21, 22, 28, 37, 55, 57, 123, 125, 126 и 127; 

17.  „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД - ОП №№ 15, 27, 37, 57, 61, 63, 64, 65, 68, 130, 133, 134 и 
135; 

18.  „ДИАСИСТЕМС” ЕООД - ОП №№ 5, 7, 23, 26, 27, 28, 31, 57, 61, 63, 64, 68, 133, 134 и 135; 

19.  „АКВАХИМ” АД - ОП №№ 40, 41, 42, 45, 61, 88, 138, 139, 140, 146, 148  и 149; 

20.  „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД - ОП №№ 3, 4, 7, 19, 20, 27, 32, 76, 120, 121, 122, 123, 144, 152, 
153 и 154. 

 
След обсъждане с членовете на комисията, председателят й насрочи дата и час за дванадесето 

заседание на комисията за 16:30 часа на 02.11.2016 г. в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. 
„Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок, на което комисията да оцени и класира ценовите 
предложения на участниците за Обособените позиции, за които участват и са допуснати  до този етап на 
откритата процедура. 

 
Комисията приключи работа в 19:40 часа. 
 
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ...................................................... 
       / Петинка Петрова / 

 
 
 

ЧЛЕНОВЕ:  1……………………………… 
           /Красимира Димитрова - Кирова/ 
 
 
   2……………………………… 
             / д-р Галина Радева / 
 
    
   3................................................ 
      / д-р Светлозара Петкова / 
      
 
   4................................................ 
     / Светозар Петков / 
 
 
 
 
 
 


