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3. Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 
4. Декларация за неползване на подизпълнители. 

5. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици.  

6. Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. 
7. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на РБългария – 

заверено от участника копие. 
8. Предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1 "Реактиви за 

автоматичен анализатор AКЛ-7000", с приложени към него: 
8.1. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
8.2. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка - 

заверено от участника копие на езика, на който е съставен, и в превод на български език – 2 бр. 
8.3. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие, удостоверяващо, че 

участникът е упълномощен да доставя предлаганото медицинско изделие на територията на 
РБългария.  

8.4. Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за 
управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват на 
сертификата, съответен на предмета на поръчката или еквивалент, или други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството - заверено от участника копие. 

8.5. Декларация oт производителя за пълна съвместимост между предлаганите за 
съответната обособена позиция медицински изделия и посочения към тази позиция апарат и 

Оторизация за дистрибуторство от фирмата производител на апарата - заверени от участника 
копия. 

9. Предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 3 "Реактиви и 
консумативи за хематологични анализатори СелДин1700 ", с приложени към него: 

9.1. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
9.2. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка - 

заверено от участника копие на езика, на който е съставен, и в превод на български език – 2 бр. 
9.3. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие, удостоверяващо, че 

участникът е упълномощен да доставя предлаганото медицинско изделие на територията на 
РБългария.  

9.4. Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за 
управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват на 
сертификата, съответен на предмета на поръчката или еквивалент, или други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството - заверено от участника копие. 

9.5. Декларация oт производителя за пълна съвместимост между предлаганите за 
съответната обособена позиция медицински изделия и посочения към тази позиция апарат и 
Оторизация за дистрибуторство от фирмата производител на апарата - заверени от участника 
копия. 

10. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ Ценово предложение за 
Обособена позиция № 1 "Реактиви за автоматичен анализатор AКЛ-7000". 

   11. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ Ценово предложение за 
Обособена позиция № 3 "Реактиви и консумативи за хематологични анализатори СелДин1700 ". 

   Комисията установи, че участника не е подал Оферта по Обособена позиция № 2 "Общ 
консуматив". 

   Комисията съпостави техническите параметри, посочени от участника в Предложението за 
изпълнение на поръчката и приложените към него документи, и установи, че предлаганите 
медицински изделия отговарят на изискванията на Възложителя по Обособена позиция № 1 
"Реактиви за автоматичен анализатор AКЛ-7000" и по Обособена позиция № 3 "Реактиви и 
консумативи за хематологични анализатори СелДин1700 ", както и че участникът е предложил да 
доставя медицински изделия по обособена позиция № 1 и № 3, съгласно предварително обявените 
условия от възложителя.  

   Комисията отвори плика „Предлагани ценови параметри” и разгледа Ценовото 
предложение на участника по обособена позиция № 1 и № 3. 
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  Предложените от участника параметри за изпълнение на поръчката в първоначалната 

оферта, са следните: 
 1. Предлага да доставя медицински изделия, по вид и при цени, както следва:  
 

№ Наименование, технически 

характеристики 

Мерна 

единица 

Прогно

зно 

количе

ство 

Търговско наименование Производ

ител 

Каталожен 

№ 

Единична 

стойност в 

лв. без ДДС 

Стойност  

в лв. без 

ДДС на 

изделието 

по реда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Обособена позиция № 1 "Реактиви за автоматичен анализатор AКЛ-7000" 

1,1 Реактив за фибриноген 

– Клаус 10х2мл. 

Опаковка 4 FIBRINOGEN-

CLAUSS KIT Hemosil 

10x2 ml 

IL, USA 20301100 512,30 2049,20 

1,2 Реактив за ПТ*ФибHS 

Plus(5+5x8,5ml) 

Опаковка 34 PT RGT PT-

FIBRINOGEN HS 

PLUS 5+5x8ml 

IL, USA 8469810 75,00 2550,00 

1,3 Миеща ЕР емулсия -

1литър 

Опаковка 30 EMULSION WASH-R 

ACL 9000 IL 

IL, USA 20002400 62,00 1860,00 

1,4 Клининг агент Опаковка 2 Hemosil CLEANING 

AGENT 80 ml 

IL, USA 9832700 41,00 82,00 

1,5 Реалтив заAPTT 

Syntasil 5x10 мл 

APTT-реаг.+ CaCl 2 

5x10 мл. 

Опаковка 14 APTT RGT SYNTASIL 

HEMOSIL 5+5x10ml 

IL, USA 20006800 75,00 1050,00 

1,6 Кюветни ротори 

100х20позиции(4х25бр

.) 

Опаковка 6 ROTORS 100x20 

позиции 

IL, USA 6800000 202,16 1212,96 

1,7 Контролна плазма 

нормална (10х1 мл) 

Опаковка 1 CONTROL ASSAYED 

NORMAL HEMOSIL 

10x1 ml 

IL, USA 20003110 121,40 121,40 

1,8 Контролна плазма – 

ниска абнормална  

(10х1 мл) 

Опаковка 12 CONTROL ASSAYED 

LOW ABNORMAL 

HEMOSIL 

IL, USA 20003210 189,00 2268,00 

1,9 Контролна плазма 

висока абнормална  

(10х1 мл) 

Опаковка 12 CONTROL ASSAYED 

HIGH ABNORMAL 

HEMOSIL 

IL, USA 20003310 189,00 2268,00 

1,10 Калибрационна плазма 

8х1мл. 

Опаковка 4 CALIBRATION 

PLASMA HEMOSIL 

IL, USA 20003700 221,00 884,00 

1,11 Фактор дилуент Опаковка 4 DILUENT FACTOR 

1x100 ml 

IL, USA 9757600 39,00 156,00 

 Обща стойност на офертата за обособена позиция 1  14501,56 

 
№ Наименование, технически 

характеристики 

Мерна 

единица 

Прогно

зно 

количе

ство 

Търговско 

наименование 

Производи

тел 

Каталожен 

№ 

Единична 

стойност в 

лв. без ДДС 

Стойност  в 

лв. без ДДС 

на изделието 

по реда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Обособена позиция № 3 "Реактиви и консумативи за хематологични анализатори СелДин1700"  

3,1 Дилуент 20л. Опаковка 72 Diluent 20 л Diagon, 

Унгария 

12201 43,00 3096,00 

3,2 Детергент20 л. Опаковка 36 Detergent Dia - 

Rinse 20 л 

Diagon, 

Унгария 

12202 47,00 1692,00 

3,3 Лизиращ разтвор за 

Cell Dyn1700 

Опаковка 12 Dialyse 5л Diagon, 

Унгария 

12203 131,00 1572,00 

3,4 Ензимен почистващ 

разтвор 

Опаковка 1 Cell Clenz 0,05л Diagon, 

Унгария 

50111 35,00 35,00 

3,5 Контролна кръв3х 

2,5мл. 

Опаковка 24 D-Check 18 Plus 

3x2,5 ml 

Diagon, 

Унгария 

DC18PTL

/N/H 

90,00 2160,00 

 Обща стойност на офертата за обособена позиция 3  8555,00 
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2.  Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 72 
(седемдесет и два) часа след получаване на заявка от Възложителя, без да се заплащат разходи за 
транспорт от страна на Възложителя. 

3. Срокът на годност на доставените стоки, който остава след датата на получаването им от 
Възложителя, ще бъде не по-кратък от 60 % от общия срок на годност, посочен от производителя.                                                                                      

4. Приема срокът на плащане да бъде 30 (тридесет) дни от датата на получаване на 
съответната доставка. 

5. Съгласен е с условието, че възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото 
количество, посочено в спецификацията на обществената поръчка, а има право да заявява 
количества, съобразно действителните си нужди. 

6.  Приема мястото на доставка да бъде Клинична лаборатория на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД – гр. 
Русе, ул. „Независимост” № 2. 

7. Задължава се, ако офертата ни бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на 
обществена поръчка за доставка в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на 
договора. 

8.  Декларира, че предлаганите медицински изделия имат:  
� нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с изискванията на чл. 15 от ЗМИ; 
� декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. Когато 

производителят не е установен на територията на държава членка или на държава от Европейското 
икономическо пространство, той писмено упълномощава свой представител - "упълномощен 
представител"; 

� нанесен партиден/сериен номер върху опаковките. 
9. Посочената цена за всяка номенклатура медицинско изделие включва всички разходи по 

изпълнение на поръчката, при условия на доставка до Клинична лаборатория на ДКЦ-1-Русе 
ЕООД, на адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2.  

 
На основание чл.67, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към провеждане на преговори за 

определяне условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за 
участие. 

  Представителят на участника заяви, че поддържа предложенията, представени с 
първоначалната оферта. 
 Пристъпи се към договаряне клаузите на договора и бяха постигнати следните 
договорености: 
по раздел II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА  ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 
 2.4. Общата стойност на доставките по договора е 23 056,56 лв. (двадесет и три хиляди 
петдесет и шест лева, петдесет и шест стотинки), без включен ДДС. 
по раздел ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
  3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Плащането се извършва по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК АД 
IBAN: BG50RZBB91551060262813 
BIC:    RZBBBGSF 
по раздел VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.3. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ 
за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 230,56 лв., 
представляваща 1 % (едно на сто) от цената по т.2.4. без ДДС. 

  Участникът прие останалите клаузи на проекта на договор и по тях договаряне не се 
извърши. 
  
 С оглед изложеното в настоящия доклад, Комисията предлага на възложителя: 

1. Да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № № 
1, 3, с участика, явил се на преговори -  “ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД. 

2. Да прекрати процедурата по Обособена позиция № 2 "Общ консуматив", на основание 
чл.110, ал.1, т.1, предл.1 от ЗОП, поради следните мотиви: Не се е явил нито един участник за 
преговори по обособена позиция № 2. 

 




