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П Р О Т О К О Л  №  1 

за отваряне на представените оферти за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия – лабораторни реактиви и 

консумативи за нуждите на ДКЦ–1-Русе ЕООД по обособени позиции” 

 

 

Днес, 20.09.2018 г., 10.00 ч., в гр. Русе, сградата на «ДКЦ-1-Русе» ЕООД, гр. Русе, ул. 

Независимост № 2,  кабинет на управителя, в изпълнение на Заповед № 35/20.09.2018 г., 09.00 ч., 

на Управителя на «ДКЦ-1-Русе» ЕООД, комисия в състав:  

Председател: д-р Емилия Петрова Бочковар – Лекар, завеждащ „Клинична лаборатория” 

при „ДКЦ-1-Русе» ЕООД 

Членове:  

1. Калинка Димитрова Драганова - гл.счетоводител при «ДКЦ-1-Русе» ЕООД 

2. Юлияна Христова Георгиева - главна мед.сестра при «ДКЦ-1-Русе» ЕООД 

3. Цветелина Кръстева Ангелова-Станчева – клиничен лаборант 

4. Венцислава Димитрова Апостолова – юрист, 

в обявеното време за отваряне на офертите на участниците, се събра във връзка с 

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

медицински изделия – лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ–1-Русе ЕООД 

по обособени позиции”, открита с Решение № 33 от 13.08.2018 г. на Управителя на „ДКЦ-1-Русе” 

ЕООД, номер на документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 862572, публикувано 

обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 359660 в брой S 157 от 

17.08.2018 г. и в Регистъра на обществените поръчки под № 862575 по партида 01713-2018-0001. 

 

Поръчката съдържа 14 самостоятелно обособени позиции с номенклатури, както следва: 

Обособена позиция № 1 "Клинична химия. Реактиви за кръвен анализ" ; 

Обособена позиция № 2 "Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор АУ-480";  

Обособена позиция № 3 "Реактиви и Консумативи за имунологичен анализатор АКСЕС" ; 

Обособена позиция № 4 "Реактиви за Глюкозоанализатор Биосен С-лайн клиник";    Обособена 

позиция № 5 "Реактиви за автоматичен анализатор AКЛ-7000";   

Обособена позиция № 6 "Общ консуматив";  

Обособена позиция № 7 "Химически реактиви – сухи тестове за урина";  

Обособена позиция № 8 "Реактиви и консумативи за полуавтоматичен уринен анализатор Х-

500Кр";  

Обособена позиция № 9 "Реактиви и консумативи за хематологични анализатори СелДин1700"; 

Обособена позиция № 10 "Медицински консумативи за вземане на кръв по микрометод";     

Обособена позиция № 11 "Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна 

кръв";   

Обособена позиция № 12 "Лабораторна стъклария";  

Обособена позиция № 13 "Консуматив за анализатор СУЕ";   

Обособена позиция № 14 " Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор Респонс 910” . 

Всяка оферта за обособена позиция следва да включва всички номенклатури в рамките на 

обособената позиция, за която се подава. Непредставянето на предложение по някоя от 

номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на участника от процедурата. 

Оценяването и класирането на предложенията се извършва за всяка обособена позиция 

поотделно.  

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна членовете на комисията с 

правилата за работа съобразно разпоредбите на чл.51, ал.5, чл.52 от Правилника за прилагане на 

закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл.103, ал.2, 3 и 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). 

 На публичното заседание на комисията не присъстваха участници в процедурата, техни 

упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. 

 В изпълнение на разпоредбата по чл.48, ал.6 от ППЗОП от деловодството на „ДКЦ-1-

Русе” ЕООД на Председателя на комисията са предадени 6 (шест) броя оферти, за което е 

съставен протокол, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. 
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Съгласно входящия регистър за получените оферти, до 19.09.2018 г., 16:30 ч., в „ДКЦ-1-

Русе” ЕООД са постъпили оферти от следните лица: 

 

№ Подател на офертата (Участник) Входящ № Дата на 

получаване 

Час на 

получаване 

1 ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД 123 17.09.2018 10.00 

2 АКВАХИМ АД 125 18.09.2018 9.10 

3 ТОП ДИАГНОСТИКА ООД 126 18.09.2018 10.10 

4 ХИМТЕКС ООД 129 19.09.2018 8.40 

5 БИЛМЕД ЕООД 130 19.09.2018 8.45 

6 ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД 131 19.09.2018 10.00 

 

Членовете на Комисията се убедиха, че предложенията са постъпили в срок, в запечатани 

непрозрачни опаковки, след което подписаха саморъчно декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. В 

10.15 ч. комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на тяхното постъпване.  

При отваряне на всяка опаковка, Комисията извърши следните действия:  

Отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". За участниците, 

подали оферта за повече от една обособена позиция, Комисията провери дали в общата 

запечатана непрозрачна опаковка са поставени:  

- един комплект документи - заявление за участие, свързани с информацията относно 

личното състояние и критериите за подбор,  

- поотделно комплектувани технически предложения за всяка обособена позиция,  

- отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на 

обособената позиция, за която се отнасят. 

В резултат на тази проверка, Комисията установи, че всички оферти са комплектовани в 

съответствие с изискванията на възложителя. Трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

След извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, в непроменен състав.  

Комисията установи, че офертите са подадени за обособени позиции, както следва: 

 

№ Участник Обособена позиция 

1 ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД 11 

2 АКВАХИМ АД 2, 3, 11, 13, 14 

3 ТОП ДИАГНОСТИКА ООД 5, 9 

4 ХИМТЕКС ООД 11, 12 

5 БИЛМЕД ЕООД 11 

6 ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД 4, 8 
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Комисията установи, че няма постъпили оферти по обособена позиция № 1, 6, 7, 10. 
  

Комисията продължи своята работа по разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 

І. Преценка за съответствието на Участник № 1 – ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД: 

Участникът е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

1. Опис на представените документи; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника. 

При извършената проверка на представените от участника документи относно личното 

му състояние и критериите за подбор, комисията установи следното: 

Участникът е представил ЕЕДОП в електронен вид, като PDF формата е подписан с 

електронен подпис от три лица - съдружници. Цифрово подписаният ЕЕДОП в електронен вид е 

приложен на подходящ оптичен носител (CD) към пакета документи за участие в процедурата. 

От справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че 

дружеството се управлява и представлява от управител – едно от лицата, подписали ЕЕДОП.  

В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че 

участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на 

трети лица.  

В част III на ЕЕДОП участникът е дал отговор на насочващите въпроси, като е 

декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за отстраняване, 

посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка.  

 В част ІV, раздел А на ЕЕДОП участникът е посочил, че е вписан в Търговския регистър, 

и има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република 

България. Посочил е номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия, 

издадено от ИАЛ. 

В част VІ на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие възложителят да извърши 

проверка на представената информация във връзка с участието в настоящата обществена 

поръчка.  

Комисията извърши проверка в Регистъра на обществените поръчки и установи, че 

участникът не е вписан в списъка по чл. 57, ал.4 от ЗОП. 

При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и посочените в 

ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички 

относими обстоятелства, представил е всички документи, посочени в документацията и е 

удостоверил изпълнението на критериите за подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, 

ал.1 от ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

След направената преценка на представените документи и информация, Комисията 

единодушно РЕШИ, че Участник № 1 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД отговаря на изискванията за 

лично състояние и обявените от възложителя критерии за подбор, поради което не се налага 

представяне на допълнителни документи и информация по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

Комисията допуска офертата до разглеждане на техническото предложение по обособена 

позиция № 11. 

 

IІ. Преценка за съответствието на Участник № 2 - АКВАХИМ АД: 

 Участникът е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

1. Опис на представените документи; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника. 

При извършената проверка на представените от участника документи относно личното 

му състояние и критериите за подбор, комисията установи следното: 

Участникът е представил ЕЕДОП в електронен вид, като PDF формата е подписан с 

електронен подпис от пет лица – трима членове на съвета на директорите, единия от които 

изпълнителен директор, и двама прокуристи. Цифрово подписаният ЕЕДОП в електронен вид е 

приложен на подходящ оптичен носител (CD) към пакета документи за участие в процедурата.  

От справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че 

дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор.  
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В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че 

участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на 

трети лица.  

В част III на ЕЕДОП участникът е дал отговор на насочващите въпроси, като е 

декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за отстраняване, 

посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка.  

 В част ІV, раздел А на ЕЕДОП участникът е посочил, че е вписан в Търговския регистър, 

и има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република 

България. Посочил е номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия, 

издадено от ИАЛ. 

В част VІ на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие възложителят да извърши 

проверка на представената информация във връзка с участието в настоящата обществена 

поръчка.  

Комисията извърши проверка в Регистъра на обществените поръчки и установи, че 

участникът не е вписан в списъка по чл. 57, ал.4 от ЗОП. 

При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и посочените в 

ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички 

относими обстоятелства, представил е всички документи, посочени в документацията и е 

удостоверил изпълнението на критериите за подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, 

ал.1 от ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

След направената преценка на представените документи и информация, Комисията 

единодушно РЕШИ, че Участник № 2 - АКВАХИМ АД отговаря на изискванията за лично 

състояние и обявените от възложителя критерии за подбор, поради което не се налага 

представяне на допълнителни документи и информация по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

Комисията допуска офертата до разглеждане на техническото предложение по обособена 

позиция № 2,3,11,13,14. 

 

ІІІ. Преценка за съответствието на Участник № 3 - ТОП ДИАГНОСТИКА ООД: 

Участникът е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

1. Опис на представените документи; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника. 

При извършената проверка на представените от участника документи относно личното 

му състояние и критериите за подбор, комисията установи следното: 

Участникът е представил ЕЕДОП в електронен вид, като PDF формата е подписан с 

електронен подпис от две лица - управители. Цифрово подписаният ЕЕДОП в електронен вид е 

приложен на подходящ оптичен носител (CD) към пакета документи за участие в процедурата. 

От справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че 

дружеството се управлява и представлява от двама управители (заедно и поотделно) – лицата, 

подписали ЕЕДОП.  

В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че 

участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на 

трети лица.  

В част III на ЕЕДОП участникът е дал отговор на насочващите въпроси, като е 

декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за отстраняване, 

посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка.  

 В част ІV, раздел А на ЕЕДОП участникът е посочил, че е вписан в Търговския регистър, 

и има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република 

България. Посочил е номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия, 

издадено от ИАЛ. 

В част VІ на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие възложителят да извърши 

проверка на представената информация във връзка с участието в настоящата обществена 

поръчка.  

Комисията извърши проверка в Регистъра на обществените поръчки и установи, че 

участникът не е вписан в списъка по чл. 57, ал.4 от ЗОП. 

При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и посочените в 

ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички 
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относими обстоятелства, представил е всички документи, посочени в документацията и е 

удостоверил изпълнението на критериите за подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, 

ал.1 от ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

След направената преценка на представените документи и информация, Комисията 

единодушно РЕШИ, че Участник № 3 - ТОП ДИАГНОСТИКА ООД отговаря на изискванията за 

лично състояние и обявените от възложителя критерии за подбор, поради което не се налага 

представяне на допълнителни документи и информация по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

Комисията допуска офертата до разглеждане на техническото предложение по обособена 

позиция № 5, 9. 

 

ІV. Преценка за съответствието на Участник № 4 - ХИМТЕКС ООД: 

Участникът е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

1. Опис на представените документи; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника. 

При извършената проверка на представените от участника документи относно личното 

му състояние и критериите за подбор, комисията установи следното: 

Участникът е представил ЕЕДОП в електронен вид, като PDF формата е подписан с 

електронен подпис от едно лице - управител. Цифрово подписаният ЕЕДОП в електронен вид е 

приложен на подходящ оптичен носител (CD) към пакета документи за участие в процедурата. 

От справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че 

дружеството се управлява и представлява от управител –лицето, подписало ЕЕДОП.  

В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че 

участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на 

трети лица.  

В част III на ЕЕДОП участникът е дал отговор на насочващите въпроси, като е 

декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за отстраняване, 

посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка.  

 В част ІV, раздел А на ЕЕДОП участникът е посочил, че е вписан в Търговския регистър, 

и има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република 

България. Посочил е номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия, 

издадено от ИАЛ. 

В част VІ на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие възложителят да извърши 

проверка на представената информация във връзка с участието в настоящата обществена 

поръчка.  

Комисията извърши проверка в Регистъра на обществените поръчки и установи, че 

участникът не е вписан в списъка по чл. 57, ал.4 от ЗОП. 

При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и посочените в 

ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички 

относими обстоятелства, представил е всички документи, посочени в документацията и е 

удостоверил изпълнението на критериите за подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, 

ал.1 от ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

След направената преценка на представените документи и информация, Комисията 

единодушно РЕШИ, че Участник № 4 - ХИМТЕКС ООД отговаря на изискванията за лично 

състояние и обявените от възложителя критерии за подбор, поради което не се налага 

представяне на допълнителни документи и информация по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

Комисията допуска офертата до разглеждане на техническото предложение по обособена 

позиция № 11, 12. 

 

V. Преценка за съответствието на Участник № 5 - БИЛМЕД ЕООД: 

Участникът е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

1. Опис на представените документи; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника. 

При извършената проверка на представените от участника документи относно личното 

му състояние и критериите за подбор, комисията установи следното: 
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Участникът е представил ЕЕДОП в електронен вид, като PDF формата е подписан с 

електронен подпис от едно лице - управител. Цифрово подписаният ЕЕДОП в електронен вид е 

приложен на подходящ оптичен носител (CD) към пакета документи за участие в процедурата. 

От справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че 

дружеството се управлява и представлява от управител – лицето, подписало ЕЕДОП.  

В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че 

участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на 

трети лица.  

В част III на ЕЕДОП участникът е дал отговор на насочващите въпроси, като е 

декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за отстраняване, 

посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка.  

 В част ІV, раздел А на ЕЕДОП участникът е посочил, че е вписан в Търговския регистър, 

и има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република 

България. Посочил е номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия, 

издадено от ИАЛ. 

В част VІ на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие възложителят да извърши 

проверка на представената информация във връзка с участието в настоящата обществена 

поръчка.  

Комисията извърши проверка в Регистъра на обществените поръчки и установи, че 

участникът не е вписан в списъка по чл. 57, ал.4 от ЗОП. 

При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и посочените в 

ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички 

относими обстоятелства, представил е всички документи, посочени в документацията и е 

удостоверил изпълнението на критериите за подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, 

ал.1 от ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

След направената преценка на представените документи и информация, Комисията 

единодушно РЕШИ, че Участник № 5 - БИЛМЕД ЕООД отговаря на изискванията за лично 

състояние и обявените от възложителя критерии за подбор, поради което не се налага 

представяне на допълнителни документи и информация по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

Комисията допуска офертата до разглеждане на техническото предложение по обособена 

позиция № 11. 

 

VІ. Преценка за съответствието на Участник № 6 - ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД: 

Участникът е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

1. Опис на представените документи; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника. 

При извършената проверка на представените от участника документи относно личното 

му състояние и критериите за подбор, комисията установи следното: 

Участникът е представил ЕЕДОП в електронен вид, като PDF формата е подписан с 

електронен подпис от едно лице - управител. Цифрово подписаният ЕЕДОП в електронен вид е 

приложен на подходящ оптичен носител (CD) към пакета документи за участие в процедурата. 

От справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че 

дружеството се управлява и представлява от управител – лицето, подписало ЕЕДОП.  

В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че 

участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на 

трети лица.  

В част III на ЕЕДОП участникът е дал отговор на насочващите въпроси, като е 

декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за отстраняване, 

посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка.  

 В част ІV, раздел А на ЕЕДОП участникът е посочил, че е вписан в Търговския регистър, 

и има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република 

България. Посочил е номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия, 

издадено от ИАЛ. 

В част VІ на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие възложителят да извърши 

проверка на представената информация във връзка с участието в настоящата обществена 

поръчка.  



 
7 

Комисията извърши проверка в Регистъра на обществените поръчки и установи, че 

участникът не е вписан в списъка по чл. 57, ал.4 от ЗОП. 

При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и посочените в 

ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички 

относими обстоятелства, представил е всички документи, посочени в документацията и е 

удостоверил изпълнението на критериите за подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, 

ал.1 от ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

След направената преценка на представените документи и информация, Комисията 

единодушно РЕШИ, че Участник № 6 - ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД отговаря на изискванията за 

лично състояние и обявените от възложителя критерии за подбор, поради което не се налага 

представяне на допълнителни документи и информация по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

Комисията допуска офертата до разглеждане на техническото предложение по обособена 

позиция № 4, 8. 

 

 

 

 

С посоченото, Комисията закри своето заседание.  

 

Настоящият протокол се изготви на 27.09.2018 г. и се подписа от всички членове на 

Комисията, както следва: 

 

Председател: д-р Емилия Бочковар – ............................ 

Членове:  

1. Калинка Драганова - ......................... 

2. Юлияна Георгиева - ............................. 

3. Цветелина Ангелова-Станчева – ................. 

4. Венцислава Апостолова – ....................... 

 

Заличено 

на основание 

чл. 2 от ЗЗЛД 

Заличено 

на основание 

чл. 2 от ЗЗЛД 

Заличено на  осн. 

чл. 2 от ЗЗЛД 

Заличено на  осн. 

чл. 2 от ЗЗЛД 


