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П Р О Т О К О Л  № 2 

за разглеждане на Техническите предложения по 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, 28.09.2018 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, 

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. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участниците, за 

които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, 

и извършване на проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия. 

 

1. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 1 – ЛАБ 

ДИАГНОСТИКА ООД с предварително обявените условия по Обособена позиция № 11 

Участникът е представил: 

 1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), в което е посочил, че: 

- Предлага да доставя медицински изделия, посочени в Предложение за изпълнение на 

поръчката в табличен вид за всяка обособена позиция – от № 1 до № 14 вкл. - Таблица № 2, в 

частта за обособена позиция № 11.  

-  Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 72 часа след 

получаване на заявка от Възложителя, без да се заплащат разходи за транспорт от страна на 

Възложителя. 

- 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.                                                                                       

-  Приема срокът на плащане да бъде 30 дни от датата на получаване на съответната доставка. 

- 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. 

-  Приема мястото на доставка да бъде Клинична лаборатория на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД – гр. Русе, 

ул. „Независимост” № 2. 

-  Задължава се, ако офертата му бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 

поръчка за доставка в рамките на 36 месеца от подписване на договора. 

- 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; нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, инструкция за 

употреба на български език. 

- Декларира, че е съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за 

обществена поръчка. 
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- Декларира, че Срокът на валидност на офертата е 6 месеца, считано от крайния срок за 

получаване на офертите.  

 2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена 

позиция (по образец).  

 3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  

 4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 

 5. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от 

упълномощения представител, по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът 

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

 6. Декларация от участника, че всички предлагани медицински изделия по номенклатури 

от 1 до 8 вкл. са от един и същ производител. 

 Предлаганите от участник № 1 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна 

част от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 1 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД е предложил да 

доставя медицински изделия, съгласно предварително обявените условия от възложителя по 

Обособена позиция № 11.  

В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение на Участник № 

1 – ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД с предварително обявените условия от възложителя, комисията 

единодушно РЕШИ: 

Допуска до отваряне на ценовото предложение офертата на Участник № 1 – ЛАБ 

ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 11. 

 

2. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 2 - 

АКВАХИМ АД с предварително обявените условия по Обособена позиция № 2, 3, 11, 13, 14. 

Участникът е представил: 

 1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), в което е посочил, че: 

- Предлага да доставя медицински изделия, посочени в Предложение за изпълнение на 

поръчката в табличен вид за всяка обособена позиция – от № 1 до № 14 вкл. - Таблица № 2, в 

частта за обособена позиция № 2, 3, 11 ,13, 14.  

-  Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 72 часа след 

получаване на заявка от Възложителя, без да се заплащат разходи за транспорт от страна на 

Възложителя. 

- 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.                                                                                       

-  Приема срокът на плащане да бъде 30 дни от датата на получаване на съответната доставка. 

- 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. 

-  Приема мястото на доставка да бъде Клинична лаборатория на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД – гр. Русе, 

ул. „Независимост” № 2. 

-  Задължава се, ако офертата му бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 

поръчка за доставка в рамките на 36 месеца от подписване на договора. 

- 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; нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, инструкция за 

употреба на български език. 

- Декларира, че е съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за 

обществена поръчка. 

- Декларира, че Срокът на валидност на офертата е 6 месеца, считано от крайния срок за 

получаване на офертите.  

 2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена 

позиция (по образец).  

 3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  

 4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
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 5. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от 

упълномощения представител, по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът 

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

6. Към офертата по обособена позиция № № 2, 3, 14 - Декларация oт производителя на 

апарата, посочен като наличен при Възложителя, 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. 

7. Към офертата по Обособена позиция № № 2, 14 - Декларация от участника, че 

реактивите са баркодирани за софтуера на съответния биохимичен анализатор. 

8. Към офертата по обособена позиция № 11 - Декларация от участника, че всички 

предлагани медицински изделия по номенклатури от 1 до 8 вкл. са от един и същ производител. 

 Предлаганите от участник № 2 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна 

част от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 2 - АКВАХИМ АД е предложил да доставя 

медицински изделия, съгласно предварително обявените условия от възложителя по Обособена 

позиция № 2, 3, 13, 14.  

Комисията установи, че Участник № 2 - АКВАХИМ АД, е предложил да доставя 

медицински изделия по Обособена позиция № 11, които не съответстват с предварително 

обявените условия от възложителя, по отношение на следното: 

1. В техническата спецификация за Обособена позиция № 11, Номенклатурна единица № 

4, възложителят е обявил, че изисква медицинско изделие „Вакумна епруветка Na цитрат, 

пластмасова, двойни стени и цялостно изпълване, с марка, показваща необходимия за вземане 

обем кръв, 2-3мл./0,109М Nа цитрат за коагулация 13/75мм”, а участникът е предложил 

медицинско изделие с каталожен № 14010, което е със съдържание на 0,129М разтвор на Na 

цитрат. 

 Съгласно Техническата спецификация, т.Б.5., Медицинските изделия по Обособена 

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

номенклатури от 1 – 8 вкл. имат общо предназначение, ползват един общ адаптер /холдер/, 

подчиняват се на обща организация, ред, правила на работа, които са свързани с организацията и 

правилата на работа в преданалитичния и  аналитичния етапи на работа, отговарят на определени 

технически изисквания, поради което всички предлагани медицински изделия по обособената 

позиция следва задължително да бъдат от един и същ производител.  

 В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка, Възложителят е въздигнал в 

условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички номенклатури в рамките на 

обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето на предложение по 

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

процедурата.  Участникът е предложил медицински изделия по обособена позиция № 11, 

номенклатура № 4, които не съответстват на изискванията на възложителя. Несъответствието на 

медицинските изделия по една или повече от номенклатурите по обособена позиция № 11, води 

до несъответствието с изискванията на възложителя на офертата на участника по обособена 

позиция № 11 като цяло. 

В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение на Участник № 

2 - АКВАХИМ АД с предварително обявените условия от възложителя, комисията единодушно 

РЕШИ: 

Допуска до отваряне на ценовото предложение офертата на Участник № 2 - 

АКВАХИМ АД по Обособена позиция № 2, 3, 13, 14. 

На основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 2 - АКВАХИМ АД по Обособена позиция № 11. 

 

3. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 3 - ТОП 

ДИАГНОСТИКА ООД с предварително обявените условия по Обособена позиция № 5, 9 

Участникът е представил: 

 1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), в което е посочил, че: 
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- Предлага да доставя медицински изделия, посочени в Предложение за изпълнение на 

поръчката в табличен вид за всяка обособена позиция – от № 1 до № 14 вкл. - Таблица № 2, в 

частта за обособена позиция № 5, 9.  

-  Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 72 часа след 

получаване на заявка от Възложителя, без да се заплащат разходи за транспорт от страна на 

Възложителя. 

- 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.                                                                                       

-  Приема срокът на плащане да бъде 30 дни от датата на получаване на съответната доставка. 

- 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. 

-  Приема мястото на доставка да бъде Клинична лаборатория на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД – гр. Русе, 

ул. „Независимост” № 2. 

-  Задължава се, ако офертата му бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 

поръчка за доставка в рамките на 36 месеца от подписване на договора. 

- 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; нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, инструкция за 

употреба на български език. 

- Декларира, че е съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за 

обществена поръчка. 

- Декларира, че Срокът на валидност на офертата е 6 месеца, считано от крайния срок за 

получаване на офертите.  

 2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена 

позиция (по образец).  

 3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  

 4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 

 5. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от 

упълномощения представител, по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът 

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

 6. Към офертата по обособена позиция № 5, 9 - Декларация oт производителя на апарата, 

посочен като наличен при Възложителя, 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. 

 Предлаганите от участник № 3 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна 

част от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 3 - ТОП ДИАГНОСТИКА ООД е предложил да 

доставя медицински изделия, съгласно предварително обявените условия от възложителя по 

Обособена позиция № 5, 9.  

В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение на Участник № 

3 - ТОП ДИАГНОСТИКА ООД с предварително обявените условия от възложителя, комисията 

единодушно РЕШИ: 

Допуска до отваряне на ценовото предложение офертата на Участник № 3 - ТОП 

ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 5, 9. 

 

4. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 4 - 

ХИМТЕКС ООД с предварително обявените условия по Обособена позиция № 11, 12 

Участникът е представил: 

 1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), в което е посочил, че: 

- Предлага да доставя медицински изделия, посочени в Предложение за изпълнение на 

поръчката в табличен вид за всяка обособена позиция – от № 1 до № 14 вкл. - Таблица № 2, в 

частта за обособена позиция № 11, 12.  
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-  Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 72 часа след 

получаване на заявка от Възложителя, без да се заплащат разходи за транспорт от страна на 

Възложителя. 

- 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.                                                                                       

-  Приема срокът на плащане да бъде 30 дни от датата на получаване на съответната доставка. 

- 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. 

-  Приема мястото на доставка да бъде Клинична лаборатория на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД – гр. Русе, 

ул. „Независимост” № 2. 

-  Задължава се, ако офертата му бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 

поръчка за доставка в рамките на 36 месеца от подписване на договора. 

- 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; нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, инструкция за 

употреба на български език. 

- Декларира, че е съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за 

обществена поръчка. 

- Декларира, че Срокът на валидност на офертата е 6 месеца, считано от крайния срок за 

получаване на офертите.  

 2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена 

позиция (по образец).  

 3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  

 4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 

 5. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от 

упълномощения представител, по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът 

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

 6. Към офертата по обособена позиция № 11 - Декларация от участника, че всички 

предлагани медицински изделия по номенклатури от 1 до 8 вкл. са от един и същ производител.. 

 Предлаганите от участник № 4 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна 

част от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 4 - ХИМТЕКС ООД е предложил да доставя 

медицински изделия, съгласно предварително обявените условия от възложителя по Обособена 

позиция № 11, 12.  

В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение на Участник № 

4 - ХИМТЕКС ООД с предварително обявените условия от възложителя, комисията единодушно 

РЕШИ: 

Допуска до отваряне на ценовото предложение офертата на Участник № 4 - 

ХИМТЕКС ООД по Обособена позиция № 11, 12. 

 

5. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 5 -  

БИЛМЕД ЕООД с предварително обявените условия по Обособена позиция № 11 

Участникът е представил: 

 1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), в което е посочил, че: 

- Предлага да доставя медицински изделия, посочени в Предложение за изпълнение на 

поръчката в табличен вид за всяка обособена позиция – от № 1 до № 14 вкл. - Таблица № 2, в 

частта за обособена позиция № 11.  

-  Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 72 часа след 

получаване на заявка от Възложителя, без да се заплащат разходи за транспорт от страна на 

Възложителя. 

- 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.                                                                                       

-  Приема срокът на плащане да бъде 30 дни от датата на получаване на съответната доставка. 
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- 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. 

-  Приема мястото на доставка да бъде Клинична лаборатория на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД – гр. Русе, 

ул. „Независимост” № 2. 

-  Задължава се, ако офертата му бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 

поръчка за доставка в рамките на 36 месеца от подписване на договора. 

- 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; нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, инструкция за 

употреба на български език. 

- Декларира, че е съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за 

обществена поръчка. 

- Декларира, че Срокът на валидност на офертата е 6 месеца, считано от крайния срок за 

получаване на офертите.  

 2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена 

позиция (по образец).  

 3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  

 4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 

 5. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от 

упълномощения представител, по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът 

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

6. Декларация от участника, че всички предлагани медицински изделия по номенклатури 

от 1 до 8 вкл. са от един и същ производител. 

 Предлаганите от участник № 5 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна 

част от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 5 - БИЛМЕД ЕООД, е предложил да доставя 

медицински изделия по Обособена позиция № 11, които не съответстват с предварително 

обявените условия от възложителя, по отношение на следното: 

1. В техническата спецификация за Обособена позиция № 11, Номенклатурна единица № 

9 и 10, възложителят е обявил, че изисква медицинско изделие „Градуирана Микропипета за 

СУЕ 0-160 mm с автоматично всмукване” и „Неградуиран Статив за Микроепруветка СУЕ 0-

160”, а участникът е предложил медицински изделия по тези номенклатури, които се отнасят 

за макрометод за отчитане на СУЕ. 

 Съгласно Техническата спецификация, т.Б.5., Медицинските изделия по Обособена 

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

номенклатури от 1 – 8 вкл. имат общо предназначение, ползват един общ адаптер /холдер/, 

подчиняват се на обща организация, ред, правила на работа, които са свързани с организацията и 

правилата на работа в преданалитичния и  аналитичния етапи на работа, отговарят на определени 

технически изисквания, поради което всички предлагани медицински изделия по обособената 

позиция следва задължително да бъдат от един и същ производител.  

 В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка, Възложителят е въздигнал в 

условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички номенклатури в рамките на 

обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето на предложение по 

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

процедурата.  Участникът е предложил медицински изделия по обособена позиция № 11, 

номенклатура № 9 и 10, които не съответстват на изискванията на възложителя. 

Несъответствието на медицинските изделия по една или повече от номенклатурите по обособена 

позиция № 11, води до несъответствието с изискванията на възложителя на офертата на 

участника по обособена позиция № 11 като цяло. 

В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение на Участник № 

5 - БИЛМЕД ЕООД с предварително обявените условия от възложителя, комисията единодушно 

РЕШИ: 

На основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 5 - БИЛМЕД ЕООД по Обособена позиция № 11. 
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6. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 6 - 

ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД с предварително обявените условия по Обособена позиция № 4,8 

Участникът е представил: 

 1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), в което е посочил, че: 

- Предлага да доставя медицински изделия, посочени в Предложение за изпълнение на 

поръчката в табличен вид за всяка обособена позиция – от № 1 до № 14 вкл. - Таблица № 2, в 

частта за обособена позиция № 4, 8.  

-  Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 72 часа след 

получаване на заявка от Възложителя, без да се заплащат разходи за транспорт от страна на 

Възложителя. 

- 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.                                                                                       

-  Приема срокът на плащане да бъде 30 дни от датата на получаване на съответната доставка. 

- 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. 

-  Приема мястото на доставка да бъде Клинична лаборатория на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД – гр. Русе, 

ул. „Независимост” № 2. 

-  Задължава се, ако офертата му бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 

поръчка за доставка в рамките на 36 месеца от подписване на договора. 

- 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; нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, инструкция за 

употреба на български език. 

- Декларира, че е съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за 

обществена поръчка. 

- Декларира, че Срокът на валидност на офертата е 6 месеца, считано от крайния срок за 

получаване на офертите.  

 2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена 

позиция (по образец).  

 3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  

 4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 

 5. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от 

упълномощения представител, по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът 

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

 6. Към офертата по обособена позиция № 4, 8 - Декларация oт производителя на апарата, 

посочен като наличен при Възложителя, 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. 

 Предлаганите от участник № 6 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна 

част от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 6 - ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД е предложил да 

доставя медицински изделия, съгласно предварително обявените условия от възложителя по 

Обособена позиция № 4, 8.  

В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение на Участник № 

6 - ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД с предварително обявените условия от възложителя, комисията 

единодушно РЕШИ: 

Допуска до отваряне на ценовото предложение офертата на Участник № 6 - 

ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД по Обособена позиция № 4, 8. 

 

Комисията реши да премине към отварянето на ценовите предложения на участниците, 

чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.  

Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл.57, ал.3 от 

ППЗОП.  
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Комисията реши заседанието, на което ще се отворят  ценовите предложения на 

участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, да се проведе на 

16.10.2018 г., в 10.00 часа, в град Русе, ул. «Независимост» № 2, в сградата на ДКЦ-1-Русе 

ЕООД, кабинет на управителя. 

Комисията реши да обяви датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения 

чрез съобщение в профила на купувача, което да бъде публикувано не по-късно от два работни 

дни преди датата на отваряне на ценовите предложения. 

С посоченото, Комисията закри своето заседание.  

Неразделна част към протокола е 1 бр. таблица, съдържаща Техническите предложения на 

участниците.  

Настоящият протокол се изготви на 10.10.2018 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 


