
ПРОТОКОЛ №2 
 

 

        На 18.05.2018 г. от 11:00 часа, комисия, определена със   Заповед 

№256/04.05.2018г. на  началник отделение при РЦТХ Варна , по заместване съгласно  

Заповед №231/27.04.2018г. на директора на РЦТХ Варна,  в състав: 

         Председател: Д-р заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД -  началник отделение при 

РЦТХ варна 

         Членове:1. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - правоспособен юрист  

                        2. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - счетоводител при РЦТХ Варна 

 

            се събра на закрито заседание със задача да разгледа и оцени офертите, събрани 

чрез публикуване на Обява за събиране на оферти по реда на чл.187 и сл. от Закона за 

обществените поръчки , с предмет: „Периодични доставки осъществени чрез 

покупка по заявка на прогнозни количества и видове  реагенти за 

имунохематологични изследвания на пациенти и  медицински консумативи за 

нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 позиции”. 

            

        С оглед изпълнението на изискванията на ЗОП и ППЗОП,  Председателят на 

комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват 

всички членове на комисията откри заседанието. 

 

       1.Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на Възложителя- 

детайлно разглеждане на офертите, относно наличието и редовността на 

представените документи за личното състояние на участниците. 

  

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП , съобразно указания дадени с Протокол №1 на 

Комисията от 04.05.2018г. , комисията провери съответствието на документите в 

офертата на участника „Елта 90М“ ООД, включително допълнително представените от 

същия с вх.№ 348/15.05.2018 г. при РЦТХ Варна .  

             Комисията констатира, че офертата на участника „Елта 90М“ ООД съдържа 

всички изискуеми документи съгласно изискванията на ЗОП , ППЗОП и утвърдената от 

Възложителя документация , а именно: 

 С протокол №1 от 04.05.2018г. ,  Комисията е установила, че спрямо офертата 

на участник №1-  „Елта 90М“ ООД са констатирани следните несъответствия: 

-участникът не е приложил като част от офертата си Разрешение за търговия на 

едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ , удостоверяващ правото му да 

търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка 

или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП или Конфедерация Швейцария 

 

              Предвид горното , с писмо изх.№ 330/10.05.2018г.. на РЦТХ Варна, получено 

от участника на 11.05.2018г , Комисията чрез председателя й, на основание чл.54, ал.8 и 

ал.9  от ППЗОП е  изискала от участника в срок от 5 /пет/ работни дни да представи 

необходимите писмени доказателства, подробно описани в Протокол №1 от 

04.05.2018г.  

           С  вх.№ 348/15.05.2018 г. при РЦТХ , участникът е депозирал пред комисията 

         - Разрешение за търговия на едро с медицински изделия.    

        При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира , че 

същият е представил всички необходими документи и офертата му е в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя. Не са налице липси, непълноти или 



несъответствия на информацията , представена от участника, както и не са налице 

фактически грешки. 

       Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

участника, поради което  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

      Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника       
„Елта 90М“ ООД 

 

По отношение  Предложението за изпълнение на поръчката, депозирано от  „Елта 90М“ 

ООД, комисията не установи несъответствия, а именно: 

Участникът е направил следното предложение за изпълнение, по позиции, както 

следва:   
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ОБ. ПОЗИЦИЯ № 1 

с настоящото представям нашето техническо предложение за изпълнение на 

обществената поръчка по обявената от Вас процедура чрез събиране на оферти с обява 

и декларирам, че ще осигурим оферираните за изпълнение на поръчката  медицински  

изделия в срока на договора.  

1. Декларирам, че: 

 Предлаганите медицински изделия за изпълнение на обособена позиция № 1 са 

опаковани в оригинална опаковка на производителя с обозначени на нея: името, 

седалището и адреса на управление на производителя и / или упълномощеният му 

представител по см. на чл.10,ал.2 от ЗМИ; търговско наименование на медицинското 

изделие; каталожен номер , мярка; срок на годност, СЕ маркировка, 

Идентификационен номер на нотифицирания орган и в същия вид ще бъдат доставяни 

до РЦТХ Варна, в случай, че представляваното от мен дружество /обединение бъде 

определено за изпълнител.  

 Оферираните изделия съответстват на техническата и количествена спецификация и 

на всички специфични изисквания и характеристики  посочени в обявата и 

документацията.  

 Всички доставени медицински изделия ще са с остатъчен срок на годност най-малко 

70 % считано от датата на доставката. 

 Декларирам, че представляваното от мен дружество /обединение – участник в 

процедурата е вписало като заявител в списъка по чл.1, т.1, буква "б” от "Наредба за 

условията и реда за съставяне  на списък на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ и 

за определяне на стойността, до която те се заплащат" медицинските изделия 

оферирани за изпълнение на обособена позиция № 1 и същите се заплащат от 

Национална здравноосигурителна каса - България – посочва се  обществен фонд 

на държава - членка на ЕС и държавата. 

 Вписаните в списъка по чл.1, т.1, буква "б” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ мед. 

изделия съответстват на посочените в Предложението за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническата и количествена спецификация –по образец № 2А. 

 Съгласен съм с посоченият от Възложителят срок на изпълнение на доставките и 

декларирарим, че ще извърша всяка доставка, както следва: 

 не повече от 72  часа (не повече от 72 часа), считано от датата на получаване 

на писмена заявка от страна на Възложителя. 



  Срок на спешна доставка 48 часа (не повече от 48 часа), считано от датата на 

получаване на писмена заявка от страна на Възложителя. 

 Запознат съм и приемам, че срокът за изпълнение на договора за 

обществена поръчка е до: 12 ( дванадесет) месеца, считано от датата на сключването 

му или до изчерпване на финансовия ресурс по позиции и се прекратява при 

настъпване на всяко едно от посочените две основания. 

 Ще доставяме изделията с наш транспорт и ще осигурим разтоварните дейности 

франко склада на РЦТХ  Варна- гр.Варна бул. „Цар Освободител” № 100, в посочените 

срокове за доставка. 

 Ще спазваме всички изисквания на Възложителя посочени в настоящата процедура. 

 При изготвянето на настоящата оферта сме спазили всички правила и изисквания, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално 

и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 

Настоящото предложение е валидно минимум 30 дни, считано от крайният срок 

за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по 

всяко време преди изтичане на този срок. 

Участникът е представил подробна техническа оферта за обособена позиция №1- 

представляваща Приложение №1 към настоящия протокол 

 

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП , съобразно указания дадени с Протокол №1 на 

Комисията от 04.05.2018г. , комисията провери съответствието на документите в 

офертата на участника „Хелмед България“ ЕООД, включително допълнително 

представените от същия с вх.№ 355/16.05.2018 г. при РЦТХ Варна .  

             Комисията констатира, че офертата на участника „Хелмед България“ ЕООД 

съдържа всички изискуеми документи съгласно изискванията на ЗОП , ППЗОП и 

утвърдената от Възложителя документация , а именно: 

 С протокол №1 от 04.05.2018г. ,  Комисията е установила, че спрямо офертата 

на участник №2-  „Хелмед България“ ЕООД са констатирани следните 

несъответствия: 

Участникът в т.3 от декларацията не е направил изрична отметка , чрез 

подчертаване на относимото обстоятелство относно: 

- е / не е ( вярното се подчертава)  представил документ с невярно съдържание, свързан 

с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор; 

  - е / не е ( вярното се подчертава)  предоставил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор. 

 

              Предвид горното , с писмо изх.№ 331/10.05.2018г.. на РЦТХ Варна, получено 

от участника на 11.05.2018г , Комисията чрез председателя й, на основание чл.54, ал.8 и 

ал.9  от ППЗОП е  изискала от участника в срок от 5 /пет/ работни дни да представи 

необходимите писмени доказателства, подробно описани в Протокол №1 от 

04.05.2018г.  

           С  вх.№ 355/16.05.2018 г. при РЦТХ , участникът е депозирал пред комисията 

         - Декларация Образец №4 в съответствие с изискванията на Възложителя.    
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        При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира , че 

същият е представил всички необходими документи и офертата му е в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя. Не са налице липси, непълноти или 

несъответствия на информацията , представена от участника, както и не са налице 

фактически грешки. 

       Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

участника, поради което  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

      Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника     „Хелмед България“ 

ЕООД 
 

      По отношение  Предложението за изпълнение на поръчката, депозирано от  

„Хелмед България“ ЕООД, комисията не установи несъответствия, а именно: 

 

Участникът е направил следното предложение за изпълнение, по позиции, както 

следва:   
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ОБ. ПОЗИЦИЯ № 9 

с настоящото представям нашето техническо предложение за изпълнение на 

обществената поръчка по обявената от Вас процедура чрез събиране на оферти с обява 

и декларирам, че ще осигурим оферираните за изпълнение на поръчката  медицински  

изделия в срока на договора.  

1. Декларирам, че: 

 Предлаганите медицински изделия за изпълнение на обособена позиция № 9 са 

опаковани в оригинална опаковка на производителя с обозначени на нея: името, 

седалището и адреса на управление на производителя и / или упълномощеният му 

представител по см. на чл.10,ал.2 от ЗМИ; търговско наименование на медицинското 

изделие; каталожен номер , мярка; срок на годност, СЕ маркировка, 

Идентификационен номер на нотифицирания орган и в същия вид ще бъдат доставяни 

до РЦТХ Варна, в случай, че представляваното от мен дружество /обединение бъде 

определено за изпълнител.  

 Оферираните изделия съответстват на техническата и количествена спецификация и 

на всички специфични изисквания и характеристики  посочени в обявата и 

документацията.  

 Всички доставени медицински изделия ще са с остатъчен срок на годност най-малко 

70 % считано от датата на доставката. 

 Декларирам, че представляваното от мен дружество /обединение – участник в 

процедурата е вписало като заявител в списъка по чл.1, т.1, буква "б” от "Наредба за 

условията и реда за съставяне  на списък на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ и 

за определяне на стойността, до която те се заплащат" медицинските изделия 

оферирани за изпълнение на обособена позиция №9 и същите се заплащат от 

България – посочва се  обществен фонд на държава - членка на ЕС и държавата. 

 Вписаните в списъка по чл.1, т.1, буква "б” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ мед. 

изделия съответстват на посочените в Предложението за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническата и количествена спецификация –по образец № 2А. 

 Съгласен съм с посоченият от Възложителят срок на изпълнение на доставките и 

декларирарим, че ще извърша всяка доставка, както следва: 



 не повече от 72  часа (не повече от 72 часа), считано от датата на получаване 

на писмена заявка от страна на Възложителя. 

  Срок на спешна доставка 48 часа (не повече от 48 часа), считано от датата на 

получаване на писмена заявка от страна на Възложителя. 

 Запознат съм и приемам, че срокът за изпълнение на договора за 

обществена поръчка е до: 12 ( дванадесет) месеца, считано от датата на сключването 

му или до изчерпване на финансовия ресурс по позиции и се прекратява при 

настъпване на всяко едно от посочените две основания. 

 Ще доставяме изделията с наш транспорт и ще осигурим разтоварните дейности 

франко склада на РЦТХ  Варна- гр.Варна бул. „Цар Освободител” № 100, в посочените 

срокове за доставка. 

 Ще спазваме всички изисквания на Възложителя посочени в настоящата процедура. 

 При изготвянето на настоящата оферта сме спазили всички правила и изисквания, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално 

и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 

Настоящото предложение е валидно минимум 30 дни, считано от крайният срок 

за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по 

всяко време преди изтичане на този срок. 

Участникът е представил подробна техническа оферта за обособена позиция №9- 

представляваща Приложение №2 към настоящия протокол 

 

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП , съобразно указания дадени с Протокол №1 на 

Комисията от 04.05.2018г. , комисията провери съответствието на документите в 

офертата на участника „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД, включително допълнително 

представените от същия с вх.№ 347/15.05.2018 г. при РЦТХ Варна .  

             Комисията констатира, че офертата на участника „Пи Кей Сайънтифик“ 

ЕООД съдържа всички изискуеми документи съгласно изискванията на ЗОП , ППЗОП и 

утвърдената от Възложителя документация , а именно: 

 С протокол №1 от 04.05.2018г. ,  Комисията е установила, че спрямо офертата 

на участник №3-  „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД са констатирани следните 

несъответствия: 

-участникът не е приложил като част от офертата си Разрешение за търговия на 

едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ , удостоверяващ правото му да 

търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка 

или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП или Конфедерация Швейцария 

 

              Предвид горното , с писмо изх.№ 334/10.05.2018г.. на РЦТХ Варна, получено 

от участника на 14.05.2018г , Комисията чрез председателя й, на основание чл.54, ал.8 и 

ал.9  от ППЗОП е  изискала от участника в срок от 5 /пет/ работни дни да представи 

необходимите писмени доказателства, подробно описани в Протокол №1 от 

04.05.2018г.  

           С  вх.№ 347/15.05.2018 г. при РЦТХ , участникът е депозирал пред комисията 

         - Разрешение за търговия на едро с медицински изделия.    

        При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира , че 

същият е представил всички необходими документи и офертата му е в пълно 
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съответствие с изискванията на Възложителя. Не са налице липси, непълноти или 

несъответствия на информацията , представена от участника, както и не са налице 

фактически грешки. 

       Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

участника, поради което  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

      Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника       
„Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД 

По отношение  Предложението за изпълнение на поръчката, депозирано от  „Пи Кей 

Сайънтифик“ ЕООД, комисията не установи несъответствия, а именно: 

Участникът е направил следното предложение за изпълнение, по позиции, както 

следва:   
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ОБ. ПОЗИЦИЯ № 1 
 

с настоящото представям нашето техническо предложение за изпълнение на 

обществената поръчка по обявената от Вас процедура чрез събиране на оферти с обява 

и декларирам, че ще осигурим оферираните за изпълнение на поръчката  медицински  

изделия в срока на договора.  

1. Декларирам, че: 

 Предлаганите медицински изделия за изпълнение на обособена позиция № 1 са 

опаковани в оригинална опаковка на производителя с обозначени на нея: името, 

седалището и адреса на управление на производителя и / или упълномощеният му 

представител по см. на чл.10,ал.2 от ЗМИ; търговско наименование на медицинското 

изделие; каталожен номер , мярка; срок на годност, СЕ маркировка, 

Идентификационен номер на нотифицирания орган и в същия вид ще бъдат доставяни 

до РЦТХ Варна, в случай, че представляваното от мен дружество /обединение бъде 

определено за изпълнител.  

 Оферираните изделия съответстват на техническата и количествена спецификация и 

на всички специфични изисквания и характеристики  посочени в обявата и 

документацията.  

 Всички доставени медицински изделия ще са с остатъчен срок на годност най-малко 

70 % считано от датата на доставката. 

 Декларирам, че представляваното от мен дружество /обединение – участник в 

процедурата е вписало като заявител в списъка по чл.1, т.1, буква "б” от "Наредба за 

условията и реда за съставяне  на списък на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ и 

за определяне на стойността, до която те се заплащат" медицинските изделия 

оферирани за изпълнение на обособена позиция № 1 и същите се заплащат от 

бюджета на Министерството на здравето на държава членка на ЕС- Франция и 

бюджета на Минестерство н здравето на държава членка на ЕС- Нидерландия– 

посочва се  обществен фонд на държава - членка на ЕС и държавата. 

 Вписаните в списъка по чл.1, т.1, буква "б” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ мед. 

изделия съответстват на посочените в Предложението за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническата и количествена спецификация –по образец № 2А. 

 Съгласен съм с посоченият от Възложителят срок на изпълнение на доставките и 

декларирарим, че ще извърша всяка доставка, както следва: 



 не повече от 72 часа (не повече от 72 часа), считано от датата на получаване 

на писмена заявка от страна на Възложителя. 

  Срок на спешна доставка .48 часа (не повече от 48 часа), считано от датата на 

получаване на писмена заявка от страна на Възложителя. 

 Запознат съм и приемам, че срокът за изпълнение на договора за 

обществена поръчка е до: 12 ( дванадесет) месеца, считано от датата на сключването 

му или до изчерпване на финансовия ресурс по позиции и се прекратява при 

настъпване на всяко едно от посочените две основания. 

 Ще доставяме изделията с наш транспорт и ще осигурим разтоварните дейности 

франко склада на РЦТХ  Варна- гр.Варна бул. „Цар Освободител” № 100, в посочените 

срокове за доставка. 

 Ще спазваме всички изисквания на Възложителя посочени в настоящата процедура. 

 При изготвянето на настоящата оферта сме спазили всички правила и изисквания, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално 

и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 

Настоящото предложение е валидно минимум 30 дни, считано от крайният срок 

за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по 

всяко време преди изтичане на този срок. 

 

Участникът е представил подробна техническа оферта за обособена позиция №1- 

представляваща Приложение №3 към настоящия протокол 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ОБ. ПОЗИЦИЯ №7 
 

с настоящото представям нашето техническо предложение за изпълнение на 

обществената поръчка по обявената от Вас процедура чрез събилане на оферти с обява 

и декларирам, че ще осигурим оферираните за изпълнение на поръчката  медицински  

изделия в срока на договора.  

1. Декларирам, че: 

 Предлаганите медицински изделия за изпълнение на обособена позиция № 7 са 

опаковани в оригинална опаковка на производителя с обозначени на нея: името, 

седалището и адреса на управление на производителя и / или упълномощеният му 

представител по см. на чл.10,ал.2 от ЗМИ; търговско наименование на медицинското 

изделие; каталожен номер, мярка , срок на годност; СЕ маркировка, Идентификационен 

номер на нотифицирания орган и в същия вид ще бъдат доставяни до РЦТХ Варна, в 

случай, че представляваното от мен дружество /обединение бъде определено за 

изпълнител.  

 Оферираните изделия съответстват на техническата и количествена спецификация и 

на всички специфични изисквания и характеристики  посочени в обявата и 

документацията.  

 Всички доставени медицински изделия ще са с остатъчен срок на годност най-малко 

70 % считано от датата на доставката. 
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 Декларирам, че представляваното от мен дружество /обединение – участник в 

процедурата е вписало като заявител в списъка по чл.1, т.1, буква "б” от "Наредба за 

условията и реда за съставяне  на списък на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ и 

за определяне на стойността, до която те се заплащат" медицинските изделия 

оферирани за изпълнение на обособена позиция № 7 и същите се заплащат от 

Министерство на здравеопазването Гърция:– посочва се  обществен фонд на 

държава - членка на ЕС и държавата. 

 Вписаните в списъка по чл.1, т.1, буква "б” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ мед. 

изделия съответстват на посочените в Предложението за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническата и количествена спецификация –по образец № 2А. 

 Съгласен съм с посоченият от Възложителят срок на изпълнение на доставките и 

декларирарим, че ще извърша всяка доставка, както следва: 

 не повече от 72 часа (не повече от 72 часа), считано от датата на получаване 

на писмена заявка от страна на Възложителя. 

  Срок на спешна доставка .48 часа (не повече от 48 часа), считано от датата на 

получаване на писмена заявка от страна на Възложителя. 

 Запознат съм и приемам, че срокът за изпълнение на договора за 

обществена поръчка е до: 12 ( дванадесет) месеца, считано от датата на сключването 

му или до изчерпване на финансовия ресурс по позиции и се прекратява при 

настъпване на всяко едно от посочените две основания. 

 1.1. Оферираните от представляваният от мен участник медицински изделия 

съответстват и могат да се изработват на следната налична в РЦТХ Варна  

апаратура: GRIFOLS или Dia Med 

 1.2. Оферираните от представляваният от мен участник медицински изделия не 

съответстват на наличната в РЦТХ Варна апаратура - „GRIFOLS” или “Dia 

Med”или еквивалентни.  

 Задрасква се не вярното (1.1. или 1.2.). 

 1.2.1. Декларирам, че за времето на изработване на тестовете включени в 

позиция № .......... ще предоставя безвъзмездно на РЦТХ Варна в страната 

следната апаратура, която е с технически параметри не по-ниски от тези на 

наличната апаратура-„GRIFOLS” или “Dia Med” или еквивалентни: 

 ……………………………………………….. 

  Забележка: Посочват се: брой апарати, които ще бъдат предоставени на 

РЦТХ Варна, модел и производител на апаратурата. 

 - Ще осигуря за своя сметка програмирането на посочената по-горе апаратура и 

обучение на персонала за работа с нея и с тестовете и ще поддържам 

апаратурата за своя сметка, за времето, в което ще се изработват оферираните 

тестове. 

 Прилагам официален каталог / извадка от каталог или др. документ издаден от 

производителя, съдържащ описание и информация за техническите параметри 

на апаратурата 

 Ще доставяме изделията с наш транспорт и ще осигурим разтоварните дейности 

франко склада на РЦТХ  Варна- гр.Варна бул. „Цар Освободител” № 100, в 

посочените срокове за доставка. 

 Ще спазваме всички изисквания на Възложителя посочени в настоящата 

процедура. 



 При изготвянето на настоящата оферта сме спазили всички правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 от ЗОП; 

Настоящото предложение е валидно минимум 30 дни, считано от крайният срок 

за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по 

всяко време преди изтичане на този срок. 

         Участникът е представил подробна техническа оферта за обособена позиция №7- 

представляваща Приложение №4 към настоящия протокол 

         Комисията продължи своята работа, като разгледа ценовото предложение на 

допуснатите участници  , както следва: 

 

          1.Участникът „Елта 90М“ ООД е направил следното ценово предложение по 

позиции: 

           Относно първа позиция: 10115,00 лева без ДДС , с включен ДДС в размер на 

12138,00 лева 

        Участникът е представил подробна ценова оферта за обособена позиция №1- 

представляваща Приложение №5 към настоящия протокол 

Комисията пристъпи към аритметично проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

Мотивирана от изложеното , Комисията приема, че участникът  се е придържал 

към изискванията на Възложителя и  е изпълнил всички предварително обявени 

условия поради което не са налице основания за отстраняването на този участник 

 

        2.Участникът „Хелмед България“ ЕООД е направил следното ценово предложение 

по позиции: 

           Относно девета позиция: 20390,00 лева без ДДС , с включен ДДС в размер на 

24468,70 лева. 

       Участникът е представил подробна ценова оферта за обособена позиция №9- 

представляваща Приложение №6 към настоящия протокол. 

       Съгласно раздел IV от документацията за провеждане на процедурата, 

Възложителят е определил, че посочените в обявата и документация прогнозни 

стойности за всяка обособена позиция представляват максималния финансов ресурс ,  с 

който Възложителят разполага за изпълнение на поръчката. В случай, че участник 

предложи ценово предложение , с което надвишава стойността на съответната 

обособена позиция ще бъде отстранен от участие.  В конкретния случай,  пределната 

стойност за обособена позиция №9, определена от Възложителя е 13000 лева без ДДС. 

       Предложената от участника обща цена за изпълнение по позиция №9 надвишава 

определената от Възложителя пределна стойност за позиция №9, поради което и на 

основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП , комисията единодушно реши и предлага на 

Възложителя да отстрани участника „Хелмед България“ ЕООД от участие в процедурата. 

         3.Участникът „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД е направил следното ценово 

предложение по позиции: 
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           Относно първа позиция: 9780,35 лева без ДДС , с включен ДДС в размер на 

11736,42 лева . 

         Участникът е представил подробна ценова оферта за обособена позиция №1- 

представляваща Приложение №7 към настоящия протокол. 

Комисията пристъпи към аритметично проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

Мотивирана от изложеното , Комисията приема, че участникът  се е придържал 

към изискванията на Възложителя и  е изпълнил всички предварително обявени 

условия поради което не са налице основания за отстраняването на този участник 

            

          Относно седма позиция: 6838,00 лева без ДДС , с включен ДДС в размер на 

8205,60 лева 

          Участникът е представил подробна ценова оферта за обособена позиция №7- 

представляваща Приложение №8 към настоящия протокол 

Комисията пристъпи към аритметично проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

Мотивирана от изложеното , Комисията приема, че участникът  се е придържал 

към изискванията на Възложителя и  е изпълнил всички предварително обявени 

условия поради което не са налице основания за отстраняването на този участник 

 

         4.Участникът „Булмар МЛ“ ООД е направил следното ценово предложение по 

позиции: 
         Относно шеста позиция: 16800,00 лева без ДДС , с включен ДДС в размер на 20160,00  

лева 

         Участникът е представил подробна ценова оферта за обособена позиция №6- 

представляваща Приложение №9 към настоящия протокол 

Комисията пристъпи към аритметично проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

Мотивирана от изложеното , Комисията приема, че участникът  се е придържал 

към изискванията на Възложителя и  е изпълнил всички предварително обявени 

условия поради което не са налице основания за отстраняването на този участник 
 
           Относно осма позиция: 10500,00  лева без ДДС , с включен ДДС в размер на 12600,00 

лева 
         Участникът е представил подробна ценова оферта за обособена позиция №8- 

представляваща Приложение №10 към настоящия протокол 

Комисията пристъпи към аритметично проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

Мотивирана от изложеното , Комисията приема, че участникът  се е придържал 

към изискванията на Възложителя и  е изпълнил всички предварително обявени 

условия поради което не са налице основания за отстраняването на този участник 

 



           5.Участникът „Елпак- лизинг“ ЕООД е направил следното ценово предложение по 

позиции: 

          Относно първа позиция: 7985,00 лева без ДДС , с включен ДДС в размер на 

8582,00  лева 

          Участникът е представил подробна ценова оферта за обособена позиция №1- 

представляваща Приложение №11 към настоящия протокол 

Комисията пристъпи към аритметично проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

Мотивирана от изложеното , Комисията приема, че участникът  се е придържал 

към изискванията на Възложителя и  е изпълнил всички предварително обявени 

условия поради което не са налице основания за отстраняването на този участник 

 

           Относно втора позиция: 1380,70  лева без ДДС , с включен ДДС в размер на 

1656,84 лева 

           Участникът е представил подробна ценова оферта за обособена позиция №2- 

представляваща Приложение №12 към настоящия протокол 

Комисията пристъпи към аритметично проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

Мотивирана от изложеното , Комисията приема, че участникът  се е придържал 

към изискванията на Възложителя и  е изпълнил всички предварително обявени 

условия поради което не са налице основания за отстраняването на този участник 

 

           Относно четвърта позиция: 57,40  лева без ДДС , с включен ДДС в размер на 

68,88  лева 

           Участникът е представил подробна ценова оферта за обособена позиция №4- 

представляваща Приложение №13 към настоящия протокол 

Комисията пристъпи към аритметично проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

Мотивирана от изложеното , Комисията приема, че участникът  се е придържал към 

изискванията на Възложителя и  е изпълнил всички предварително обявени условия 

поради което не са налице основания за отстраняването на този участник 

        Относно пета позиция: 196,25  лева без ДДС , с включен ДДС в размер на 

235.50  лева 

        Участникът е представил подробна ценова оферта за обособена позиция №5- 

представляваща Приложение №14 към настоящия протокол 

Комисията пристъпи към аритметично проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

            Мотивирана от изложеното , Комисията приема, че участникът  се е придържал 

към изискванията на Възложителя и  е изпълнил всички предварително обявени 

условия поради което не са налице основания за отстраняването на този участник 

             Извършена бе проверка на предложените цени , съобразно изискванията на 

чл.72 от ЗОП, като се установи следното: 



Комисията констатира, че предложената за изпълнение на обособена позиция № 

1 от предмета на поръчката цена от участника „Елпак- лизинг“ ЕООД  се явява 

необичайно благоприятна по смисъла на чл. 72 от ЗОП.  

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията единодушно РЕШИ да изпрати 

искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на така предложената 

цена. Искането бе изпратено на на посочения в офертата на участника адрес , като  

участника в петдневен срок от получаване на искането, следва да представи в РЦТХ 

Варна  писмената си обосновка.  

Комисията обяви, че ще продължи работата си след изтичане на посочения срок. 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

Неразделна част от настоящия протокол са Приложения от №1 до №14 

 

 

              Председател:    Д-р заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД- подписано и 

заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

                    Членове:       1. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД -подписано и заличено 

на основание чл.2 от ЗЗЛД 

                                           2. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД -подписано и заличено 

на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


