
  

Д О К Л А Д 

по чл.92а, ал.5 от ЗОП 
  

за резултата от преговорите  на комисията, назначена със Заповед № З- 399 

от 20.11.2015 г. - съгласно чл.92а, ал.1 от ЗОП във връзка с обществената 

поръчка с предмет : «Доставки на медицински консумативи и лабораторни 

реактиви», публикувана в Портала за обществени поръчки  

с уникален номер 00468-2015-0011   

 
Комисия в състав:  
Председател: 1. Кинка Желева  –Ръководител болнична аптека; 
Членове:        2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт  

3. Д-р Таня Йорданова – лекар /клинична лаборатория 
4. Юлия Асенова – ст.мед.лаборант/микробиологична л-я; 
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, като и 
проведе договаряне с поканените  участници в процедурата.  

Възложителя представи на комисията пет оферти, подадени от :  
1. „Дентаком” ООД гр.София - вх.№ 102 от 17.11.2015 г.; 
2. „Викинг Медикал България” ООД гр.София -вх. № 103 от 18.11.2015 г.; 
3. „Лаб Диагностика” ООД гр.София – вх.№ 104 от 19.11.2015г.; 
4. ЕТ”ДВН” гр.София – вх. № 105 от 19.11.2015г.; 
5. „Аквахим” АД гр.София – вх.№ 106 от 19.11.2015 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 отговаряха на обявените в поканата 
условия, както и на законовите разпоредби.  

Направените предложения, както и постигнатите договорености с явилия 
се участник, са отразени в съответните протоколи, изготвени съгласно 
разпоредбите на чл.92а,ал.2-5 от ЗОП., а именно: 

1. „Дентаком” ООД гр.София – участва за № 20, с ценово 
предложение - 11400.00 лева / обща стойност с  включено ДДС/. Участника е 
съгласен с всички условия в проекта на договора, приложен към поканата за 
участие. 

2. „Викинг Медикал България” ООД гр.София- участва с ценово 
предложение за  № 13 -20.00 лева и № 14 - 480.00 лева / обща стойност с  
включено ДДС/.Участника е съгласен с всички условия в проекта на договора, 
приложен към поканата за участие. 

3. „Лаб Диагностика” ООД гр.София - участва за № 22 с ценово 



  

предложение  21062.40 лева / обща стойност с  включено ДДС/. Участника е 
съгласен с всички условия в проекта на договора, приложен към поканата за 
участие. 

4. ЕТ „ДВН” гр.София – участва с ценово предложение за:   
№ 19 - 69.00 лева; № 25-172.00 лева; № 26-20.40 лева; № 27-40.20 лева; № 34 -
768.00 лева.   Всички цени са  за общата стойност с  включено ДДС. Участника 
е съгласен с всички условия в проекта на договора, приложен към поканата за 
участие. 

5. „Аквахим” АД гр.София – участва с ценово предложение за : 
 № 13 - 39.90 лева ; № 14 – 559.20 лева; № 30 -1335.00 лева ; № 34-1680.00 лева ; 
№ 35-345.60 лева ; № 36-57.60 лева; № 37 – 228.00 лева; № 38 – 45.60 лева. 
Всички цени са за  общата стойност с  включено ДДС.Участника е съгласен с 
всички условия в проекта на договора, приложен към поканата за участие. 

Участието в процедурата е следното:   

     1 2 3 4 5 

№ 

по 

ред 

ном. 

ед. 
         наименование / вид / изисквания мярка 

прогн. 

к-во  
Дентаком 

Викинг 

Медикал 
Лаб 

Диагностика 
ЕТ 

"ДВН" 
Аквахим 

Медицински консумативи               

13   Глюкомер комплект бр 1   20.00     39.90 

14   Тест ленти за глюкомер оп 20   480.00     559.20 

19   Ланолин- 1000мг. фас 1       69.00   

20   Таблети за стерилизация на инструменти оп. 300 11 400.00         

      

Консумативи и реактиви за Клинична  

аборатория  
          

   
Консумативи и реактиви за Easy 

Reader   -TnI 
                            

22   Обща стойност за пореден № 22         21 062.40     

25   Натриева основа – суха субстанция ккгг..  4       172.00   

26   Натриев цитрат – суха субстанция ккгг..  2       20.40   

27   Комплексон ІІІ – суха субстанция ккгг..  2       40.20   

      

Консумативи и реактиви за Микробиологична 

лаборатория 
          

    

Диагностични плаки и реагенти за 

системата MICRONALT-MERLIN 

диагностика 

       

30   Обща стойност за пореден № 30             1 335.00 

              

Консумативи и реактиви за за ПАО           

34   
Формалин  38% - в тъмна стъклена 

бутилка с обем 1 л 
литър 240       768.00 1 680.00 

35   

Среда за покриване на  хистологичен 

препарат - опак.по 500мл - бързосъхнеща, 

издържаща на високи температури, 

непозволяваща слепване на 

хистологичните препарати при 

архивиране 

опак. 12         345.60 



  

36   Еозин воден разтвор - туба  от 1 л. литър 2         57.60 

37   Предпазни маски за аутопсия брой 50         228.00 

38   Предпазни очила за аутопсия брой 10         45.60 

 

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

І място:  

1. „Дентаком” ООД гр.София – за №20. 
2. „Викинг Медикал България” ООД гр.София –за № 13 и №14. 
3. „Лаб Диагностика” ООД гр.София – за № 22. 
4. ЕТ”ДВН” гр.София – за № 19, № 25, № 26, № 27, № 34. 
5. „Аквахим” АД гр.София – за № 30, № 35, № 36, № 37, № 38. 
ІІ място:  

 „Аквахим” АД гр.София – за № 13, № 14, № 34.  
 
Комисията предлага на възложителя да сключи договор с участниците, 

класирани на първо място за съответните поредни номера от спецификацията. 
За всички останали поредни номера 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. – 5 броя.   

                

КОМИСИЯ:                     
ПРЕДСЕДАТЕЛ: К.Желева                подпис 
ЧЛЕНОВЕ:           Д- Илиева               подпис 
                               Д-р Т. Йорданова   подпис 
                              Ю.Асенова               подпис 
                              А.Тодорова              подпис 
 

Получил доклада, протоколите и документацията на : 23.11.2015 

                                                                    
                                                                    ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис и печат 

                                                                                          Д-р Тодор Тодоров 

                                                                            Изп. Директор 

 
 
 
 
 
 

                                                    
 


