
  

 
  

 
    

Д О К Л А Д 

по чл.92а, ал.5 от ЗОП 
  

за резултата от преговорите  на комисията, назначена със Заповед № З - 6 от 

06.01.2016г. - съгласно чл.92а, ал.1 от ЗОП във връзка с обявената обществена поръчка 

с предмет : «Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви», 

публикувана в Портала за обществени поръчки с уникален номер 00468-2015-0014   

 

На 06.01.2016 год. в 13:00 часа, комисия в състав:  

Председател: 

        1. Борислав Борисов  – Ръководител направление АСД; 

Членове: 

2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт  

3. Кинка Желева– Ръководител болнична аптека; 

4. Д-р Виолета Василева– началник микробиологична лаборатория; 

5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, Организатор и ОМП,  

на основание чл.92а, ал.5 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя, се събра 

за да отвори и разгледа подадените оферти, както и да проведе договаряне с поканените 

участници в процедурата.  

Възложителя представи на комисията 3 оферти, а именно: 

- от „Интер Бизнес 91” ЕООД гр.София с вх.№ 1 от 05.01.2016 г.; 

- от „Истлинк България” ЕООД гр.София с вх.№ 2 от 05.01.2016 г.; 

- от „Ридаком” ЕООД гр.София с вх.№ 3 от 05.01.2016 г.; 

 

Съгласно чл.35 от ЗОП, членовете на комисията декларираха съответствията на 

обстоятелствата по чл. 35,ал.1 и спазването на изискванията  по чл.35,ал.2 от ЗОП. 

Отварянето и  разглеждането  на офертите, комисията  извърши по реда на подаването 

на същите.Всички оферти отговарят на обявените в поканата условия, както и на законовите 

разпоредби.  

Всички условия са приети от участниците така както са в проекта на договора, 

публикуван в профила на купувача на електронната страница на лечебното заведение. 

Направените предложения са отразени в съответните протоколи, изготвени съгласно 

разпоредбите на чл.92а, ал.2-5 от ЗОП., а именно: 

1. „Интер Бизнес 91” ЕООД гр.София – участва за пореден № 23. Участника е съгласен с 

всички условия в проекта на договора, приложен към поканата за участие. 

2. „Истлинк България” ЕООД гр.София - участва за поредни №№ 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 10, 11, 

12, 13, 14, 18. Участника е съгласен с всички условия в проекта на договора, приложен 

към поканата за участие. 

3. „Ридаком” ЕООД гр.София - участва за поредни №№ 14, 19, 20, 22. Участника е 

съгласен с всички условия в проекта на договора, приложен към поканата за участие. 

 

Ценовите предложения са следните: 

ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   Участник: 1 2 3 



  

№ по 
ред 

ном. 

ед. 
         наименование / вид / изисквания мярка 

прогнозно 
к-во  

„Интер 
Бизнес 91” 

ЕООД 

„Истлинк 
България” 

ЕООД 

„Ридаком” 
ЕООД 

Медицински консумативи           

1   Игли за плеврална пункция бр 20   38.16   

2   Спринцовки 130мл. за инжектор бр 5   27.00   

3   
Удължители за спринцовки 130мл. за 

инжектор 
бр 5   27.00   

4   
Удължители за спринцовки 200мл. за 

инжектор 
бр 250   27.00   

5   Сет за цитостомия Supracath- комплект бр 10   78.00   

6   Набор аспирационен бр 5   3.60   

10   

Апарат за кръвно налягане- манометърът и 

помпичката да са в една конструкция със з 

драво прилепващ маншон и с по-голяма 

дължина и ширина за хора със свръх тегло 

бр 10   32.20   

11   Шише бебе стъклено 140мл бр 200   2.10   

12   Биберон за хранене бр 270   0.78   

13   
Фиксатори-блокове за орално фиксиране на 

ендотрахеални, ларингеални тръби и маски 
бр. 10   4.00   

14   Тест за бременност бр. 50   3.00 1.38 

    

Консумативи и реактиви за Клинична лаборатория       

18   Регистрираща хартия 57mm брой 440000    0.70   

    

Консумативи и реактиви за Микробиологична лаборатория     

1 EBV-VCA IGM- бърз тест - опаковка 20 теста опак.  3     5.10 

19 
2 

Adenovirus/ Rotavirus - бърз тест - опаковка 20 

теста 
опак.  1     8.64 

    Обща стойност за пореден № 19         23.94 

   Антибиотични дискове                     

1 Imipenem  - опаковка: кутия 10x50=500 диска кутия 1     96.00 

2 Clindamicin  - опаковка: кутия 10x50=500 диска кутия 2     23.40 

3 
Cefotaxime/ClavulanicAcid  - опаковка: кутия 

10x50=500 диска 
кутия 1     23.40 

4 
AMC / CLA – 30/10  - опаковка: кутия 

10x50=500 диска 
кутия 1     23.40 

5 Colistin опаковка: кутия 10x50=500 диска кутия 1     23.40 

6 Cefoperazon опаковка: кутия 5x50=250 диска кутия 1     11.70 

7 Sulperazon опаковка: кутия 5x50=250 диска кутия 1     11.70 

8 Teicoplanin опаковка: кутия 5x50=250 диска кутия 1     11.70 

20 

9 Linezolid опаковка: кутия 5x50=250 диска кутия 1     11.70 

    Обща стойност за пореден № 20         259.80 

21   
Плака - стерилна, 96 гнезда, индивидуално 

опакована 
бр 50       



  

22   Оксидазен тест - опаковка 50 бр. оп 2     21.60 

    
Система за биохимична идентификация на 

микроорганизми 
     

1 API "Candida"- опаковка 20 бр. оп 1 278.72     

2 API "E"- опаковка 20 бр оп 1 187.93     

3 API "NE"- опаковка 20 бр оп 1 312.81     

4 API "Coryne"- опаковка 20 бр оп 1 426.12     

5 API "NM"- опаковка 20 бр оп 1 394.36     

6 API "Strep"- опаковка 20 бр оп 1 329.41     

23 

7 API "Staph"- опаковка 20 бр оп 1 329.41     

    Обща стойност за пореден № 23     2258.76     

    
Допълнителни реактиви за пор.№ 23 с обща 

стойност : 
    771.73     

    
Обща стойност за пореден № 23 и 

допълнителни реактиви  
    3030.49     

* Посочените в таблицата ценови предложения на участниците са за единица мярка в лева с включено ДДС.  

 
Съгласно обявения критерий за оценка „най-ниска цена” , класирането е както следва:  

І място:  

„Интер Бизнес 91” ЕООД гр.София – за пореден № 23. 

„Истлинк България” ЕООД гр.София - за поредни №№ 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13,  18. 

„Ридаком” ЕООД гр.София – за поредни №№ 14, 19, 20, 22. 

ІІ място:  

 „Истлинк България” ЕООД гр.София - за пореден № 14.  

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с участниците, класирани на 

първо място за съответните поредни номера от спецификацията. 

За поредни номера 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21, 24 и 25 от спецификацията няма подадено 

нито едно заявление за участие – няма подадени оферти. 

 Настоящия доклад и цялата документация относно процедурата се предава на 

възложителя за вземане на решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протоколи  от 20.11.2015г. – 3 броя.   

 
КОМИСИЯ:      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Б.Борисов          подпис    

        ЧЛЕНОВЕ:     Д.Илиева            подпис 

                                 К.Желева            подпис 

                                Д-р В.Василева   подпис 

                                 А.Тодорова        подпис 

                
Получил доклада, протоколите и документацията на : 07.01.2016г. 

                                                                    

                                                                    ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис и печат 

Д-р Тодор Тодоров 

Изп. Директор 


