
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора   ул. Д-р Тодор Стоянович №15,  

тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

П Р О Т О К О Л 
 
 Днес 12.10.2015г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на открита 
процедура с предмет „Доставка на медицински изделия през 2016г.” определена  със Заповед 
№ 146/12.10.2015г. на Управителя на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: маг.фарм.Цветана Кирева   –  управител Болнична аптека 
 д-р Диана Кирова – началник ДКК и ЗРПОЗ 
 д-р Цонка Хабиб – н-к Клинична лаборатория 
 д-р Ангел Димов - Н-к „Хирургично отделение” 
 Павлина Койчева – главна мед.сестра 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
 Живко Желев – Икономист организация и управление в Община Стара Загора 
            Д-р Неделчо Гьорчев  – главен инспектор „НВЛП” в РЗИ – Стара Загора 
 Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 125/ 03.09.2015г. на възложителя. 
Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз под № 314458 в 
брой S 173 от 08.09.2015г., а в Регистъра на обществените поръчки към АОП - под № 685688 на 
03.09.2015г. 
        Комисията започна своята работа в 09.00 часа. 
        На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата за масово 
осведомяване и други лица. На по-късен етап от работата й присъства Милена Кирилова 
Гешкова от гр.Стара Загора – пълномощник на „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна съгласно 
пълномощно от 13.01.2015г. на управителя на дружеството и то само при отваряне офертите на 
„БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД – гр. Пловдив, „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна и 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София 

 В определения срок са постъпили 27 оферти, които видно от представения списък от 
Възложителя са: 
1. Вх. № 2906/05.10.2015г, 09.33 ч – „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр.София 

2. Вх. № 2955/07.10.2015г, 07.55 ч – „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София 

3. Вх. № 2956/07.10.2015г, 08.00 ч – „ОМНИМЕД” ООД – гр. София 

4. Вх. № 2961/07.10.2015г, 12.30 ч – „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД – гр. София 

5. Вх. № 2974/08.10.2015г, 08.00 ч – „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 

6. Вх. № 2975/08.10.2015г, 08.05 ч – „СТЕРАМЕД” ООД – гр. София 

7. Вх. № 2979/08.10.2015г, 10.00 ч – „МЕДИЛАБ” ЕООД – гр. София 

8. Вх. № 2980/08.10.2015г, 10.30 ч – „БГ МЕД” ООД – гр. София 

9. Вх. № 2983/08.10.2015г, 11.20 ч – „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора 

10. Вх. № 2985/08.10.2015г, 11.50 ч – „ДАНС ФАРМА” ЕООД – гр. София 

11. Вх. № 2986/08.10.2015г, 11.55 ч – „ЕКОМЕТ-90” ЕООД – гр. София 

12. Вх. № 2995/09.10.2015г, 08.00 ч – „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 

13. Вх. № 2996/09.10.2015г, 08.05 ч – „БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР” ЕООД – гр. София 

 1 



14. Вх. № 2997/09.10.2015г, 08.10 ч – „ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София 

15. Вх. № 2998/09.10.2015г, 08.15 ч – „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София 

16. Вх. № 2999/09.10.2015г, 08.20 ч – „АГАРТА-ЦМ” ЕООД – гр. София 

17. Вх. № 3000/09.10.2015г, 09.10 ч – „ЛИВЕДА-МЕД 2000” ООД – гр. София 

18. Вх. № 3001/09.10.2015г, 09.45 ч – „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София 

19. Вх. № 3002/09.10.2015г, 09.50 ч – „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Пловдив 

20. Вх. № 3003/09.10.2015г, 09.52 ч – „АКВАХИМ” АД – гр. София 

21. Вх. № 3005/09.10.2015г, 10.00 ч – „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД – гр. Пловдив 

22. Вх. № 3007/09.10.2015г, 10.55 ч – „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна 

23. Вх. № 3008/09.10.2015г, 11.00 ч – „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. 

София 

24. Вх. № 3009/09.10.2015г, 11.05 ч – „ЧАРДАКЛИЕВ” ЕООД – гр. Стара Загора 

25. Вх. № 3010/09.10.2015г, 11.10 ч – „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София 

26. Вх. № 3011/09.10.2015г, 11.30 ч – „ЕРГИН” ЕООД – гр. Пловдив 

27. Вх. № 3012/09.10.2015г, 11.40 ч – „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, при което 
констатира наличието на следните документи в тях: 

1. Оферта с вх. № 2906/05.10.2015г. – „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр.София - 
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

2.Оферта с вх. № 2955/07.10.2015г. - „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

3. Оферта с вх. № 2956/07.10.2015г. – „ОМНИМЕД” ООД – гр. София – отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

4. Оферта с вх. № 2961/07.10.2015г. – „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД – гр. София - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

5. Оферта с вх. № 2974/08.10.2015г. – „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас - отделни запечатани 
пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на поръчката” и 
„Предлагана цена”. 

6. Оферта с вх. № 2975/08.10.2015г. – „СТЕРАМЕД” ООД – гр. София - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

7. Оферта с вх. № 2979/08.10.2015г. – „МЕДИЛАБ” ЕООД – гр. София - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

 8. Оферта с вх. № 2980/08.10.2015г. – „БГ МЕД” ООД – гр. София - отделни запечатани 
пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на поръчката” и 
„Предлагана цена”. 
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 9.Оферта с вх. № 2983/08.10.2015г. – „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора - 
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

10. Оферта с вх. № 2985/08.10.2015г. – „ДАНС ФАРМА” ЕООД – гр. София - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

11. Оферта с вх. № 2986/08.10.2015г. – „ЕКОМЕТ-90” ЕООД – гр. София - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

12. Оферта с вх. № 2995/09.10.2015г. – „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. 
София - отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

13. Оферта с вх. № 2996/09.10.2015г. – „БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР” ЕООД – гр. София -  
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

14. Оферта с вх. № 2997/09.10.2015г. – „ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София -  
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

 15. Оферта с вх. № 2998/09.10.2015г. – „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

16. Оферта с вх. № 2999/09.10.2015г. – „АГАРТА-ЦМ” ЕООД – гр. София - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

 17. Оферта с вх. № 3000/09.10.2015г. – „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД – гр. София - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

18. Оферта с вх. № 3001/09.10.2015г. – „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София -  
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

19. Оферта с вх. № 3002/09.10.2015г. – „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Пловдив -  
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

 20. Оферта с вх. № 3003/09.10.2015г. – „АКВАХИМ” АД – гр. София - отделни запечатани 
пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на поръчката” и 
„Предлагана цена”. 
     21. Оферта с вх. № 3005/09.10.2015г. – „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД – гр. Пловдив - 
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

 22. Оферта с вх. № 3007/09.10.2015г. – „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

 23. Оферта с вх. № 3008/09.10.2015г. – „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД – гр. София - отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  
„Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

24. Оферта с вх. № 3009/09.10.2015г. – „ЧАРДАКЛИЕВ” ЕООД – гр. Стара Загора 
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

25. Оферта с вх. № 3010/09.10.2015г. – „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София -  
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 
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26. Оферта с вх. № 3011/09.10.2015г. – „ЕРГИН” ЕООД – гр. Пловдив - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

27. Оферта с вх. № 3012/09.10.2015г. – „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София -  
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 
 Комисията подписа запечатаните пликове с надпис „Плик № 3 Предлагана цена”, отвори 
и подписа документите от плика с надпис „Плик № 2 Предложение за изпълнение на поръчката” 
и направи справка в Търговския регистър за актуалното състояние на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД – гр.София, „СТЕРАМЕД” ООД – гр. София, „БГ МЕД” ООД – гр. София, „ЛАБ 
ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София, „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД – гр. Пловдив и 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София. Една част от участниците са 
представили отделни пликове № 3 и комисията подписа всички тях. Останалата част от 
участниците са представили един голям плик № 3, който бе подписан от комисията. Наред с нея 
тези действия извърши Милена Кирилова Гешкова от гр.Стара Загора – пълномощник на 
„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна по отношение книжата на „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” 
ООД – гр. Пловдив и „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София. 

Комисията отвори и оповести книжата и информацията, намиращи се в пликовете с 
надпис ”Плик № 1  Документи за подбор” на всички участници и провери съответствието им със 
списъка по чл.56, ал.1 т.14 от ЗОП. Милена Кирилова Гешкова присъства на това действие по 
отношение книжата на „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД – гр. Пловдив, „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” 
ЕООД – гр. Варна и „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София, след което 
напусна заседанието на комисията. В хода на нейната работа се включиха и д-р Мильо Милев - 
н-к отделение „ОАИЛ“, Мария Божкова – счетоводител, Емилия Аладжова - ОСД и д-р Диана 
Гешева – н-к отделение „Нуклеарна медицина”.  

С това приключи публичната част от работата на комисията и тя пристъпи към 
внимателно разглеждане на представените документи в пликовете с надпис „Плик № 1 
Документи за подбор” на всички участници, при което констатира, че:  

1. Редовни са книжата на: 
- „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД – гр.София 

- „ОМНИМЕД” ООД – гр. София 

- „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 

- „СТЕРАМЕД” ООД – гр. София 

- „МЕДИЛАБ” ЕООД – гр. София 

- „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора 

- „ДАНС ФАРМА” ЕООД – гр. София 

- „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 

- „ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София 

- „ЛИВЕДА-МЕД 2000” ООД – гр. София 

- „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София 

2. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София е със следните нередовности в книжата – 
не е представен плик № 1 „Документи за подбор“ с нужното съдържание за офертата по 
обособени позиции 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 65, 67 и 79, осигурената гаранция за участие в ОП е 
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по-малка от изискуемата, липсват 2 броя мостри в офертата за обособена позиция № 50, а 
мострите за об.позиции №№ 13, 29 и 34 не отговарят на изискванията от документацията за ОП. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея.  

   Съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП и „забележка” след т.3.18 от „Указания за подготовка на 
офертите на участниците” (част от документацията на ОП): 

„Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик №1 се 
представя за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са 
еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят 
само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в 
списъка на документите, съдържащ се в пликовете №1 на останалите позиции.”  

Участникът е представил такъв плик №1 само за обособена позиция №2. Липсва плик №1 
за обособени позиции №№ 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 65, 67, 79. 

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.2. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи мостри от изделията, съобразно посоченото 
в колона 6 от „Спецификация на медицински изделия” – доказателство по смисъла на чл.51, 
ал.1, т.5 от ЗОП.  

Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на медицински изделия” (част от 
документацията за ОП). Участникът обаче не е представил изобщо мостри към офертата си за 
обособена позиция №50. 

Налице са недостатъци в мострите за: 
- обособена позиция №13  - оферираният продукт не е със самоактивиращ се предпазен 

механизъм; 
- обособена позиция №29 – офериран е памук в опаковка от 70гр. вместо в изискуемата 

опаковка от 80гр. 
- обособена позиция №34 – офериран е продукт, който не е копринен пластир. 

С т.12 от т.ІІІ.2.1. на обявлението и т.3.16 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи документ за осигурена гаранция за участие в 
ОП за всяка обособ.позиция, включена в офертата му. Съобразно оферираните обособ.позиции 
той следва да осигури гаранция в размер на 1321,10лв., а е представил платежен документ за 
такава от 1317,10лв. 

3. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД – гр. София е със следната нередовност в книжата – не е 
представен плик № 1 „Документи за подбор“ с нужното съдържание за офертата по обособени 
позиции № 121 и 128. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея.  

Съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП и „забележка” след т.3.18 от „Указания за подготовка на 
офертите на участниците” (част от документацията на ОП): 

„Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик №1 се 
представя за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са 
еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят 
само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в 
списъка на документите, съдържащ се в пликовете №1 на останалите позиции.” 

 Участникът е представил такъв плик №1 само за обособена позиция №120. Липсва плик 
№1 за обособени позиции №№121 и 128. 

 4. „БГ МЕД” ООД – гр. София е със следната нередовност в книжата – представената 
мостра за обособена позиция № 125 – лизиращ реактив - не отговаря на изискванията от 
документацията на ОП. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея. 
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С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.2. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от участника да представи мостри от 
изделията, съобразно посоченото в колона 6 от „Спецификация на медицински изделия” – 
доказателство по смисъла на чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП. 

Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на медицински изделия” (част от 
документацията за ОП). 

Представената мостра на лизиращ реактив от об.поз.№125 не отговаря на изискванията от 
документацията от ОП – в нея с невъоръжено око са видими преципитати.  

5. „ЕКОМЕТ-90” ЕООД – гр. София е със следната нередовност в книжата – мострите в 
офертата за обособ.позиции № 12 и 13 не отговарят на изискванията от документацията за ОП. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея. 

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.2. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от участника да представи мостри от 
изделията, съобразно посоченото в колона 6 от „Спецификация на медицински изделия” – 
доказателство по смисъла на чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП. 

Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на медицински изделия” (част от 
документацията за ОП). 

Налице са недостатъци в мострите за об.позиции № 12 и 13 – в тях липсва „атравматичен 
профил“. 

6. „БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР” ЕООД – гр. София е със следната нередовност в книжата – 
не е представена гаранция за участие в ОП. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея. 

С т.12 от т.ІІІ.2.1. на обявлението и т.3.16 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от участника да представи документ за 
осигурена гаранция за участие в ОП за всяка обособена позиция, включена в офертата му. 
Съобразно оферираните об.позиции той следва да представи гаранция в общ размер на 960,00лв. 
Такава обаче липсва. 

7. „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София е със следната нередовност в книжата – мострите в 
офертата за обособени позиции № 4 и 24 не отговарят на изискванията от документацията за 
обществената поръчка. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея. 

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.2. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от участника да представи мостри от 
изделията, съобразно посоченото в колона 6 от „Спецификация на медицински изделия” – 
доказателство по смисъла на чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП. 

Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на медицински изделия” (част от 
документацията за ОП). 

Налице са недостатъци в мострите за об.позиция № 4 – липсва еластичност на пълнещия 
сегмент. 

Налице са недостатъци и в мострите за об.позиция № 24 – така представените не са 
апретурно обработени в размер 1м./1м. 

8. „АГАРТА-ЦМ” ЕООД – гр. София е със следната нередовност в книжата – не са 
представени мостри за обособена позиция № 1 подпозиция № 7 и за обособена позиция №26. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея.  

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.2. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от участника да представи мостри от 
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изделията, съобразно посоченото в колона 6 от „Спецификация на медицински изделия” – 
доказателство по смисъла на чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП. 

Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на медицински изделия” (част от 
документацията на ОП). Участникът обаче не е представил изобщо мостри към офертата си за 
обособена позиция № 1 подпозиция № 7 и за обособена позиция №26.  

9. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София е със следните нередовности в книжата – 
декларациите по чл.55 ал.7 от ЗОП, по чл.8, ал.8 т.2 от ЗОП, по чл.3 ал.8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и 
по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП са подписани в отклонение на установената представителна власт за 
участника, не са представени мостри за обособена позиция № 72 и за обособена позиция № 76 
подпозиции №1, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17 и 18. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея.  

С т.5, т.6, т.7 и т.8 от т.ІІІ.2.1 на обявлението и т.3.7, т.3.8, т.3.9 и т.3.10 от „Указания за 
подготовка на офертите на участниците” (част от документацията за ОП) е изискано от 
участника да представи декларации по образец по чл.55 ал.7 от ЗОП, по чл.8, ал.8 т.2 от ЗОП, по 
чл.3 ал.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици и по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП. От регистрацията му в ТР на АВ е видно че той се 
представлява заедно от двамата вписани управители. Участникът е представил такива 
декларации, подписани поотделно от всеки от двамата му управители. Така стореното е 
осъществено в противоречие на установената представителна власт за участника и не може да 
бъде зачетено. 

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.2 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи мостри от изделията, съобразно посоченото 
в колона 6 от „Спецификация на медицински изделия” – доказателство по смисъла на чл. 51, 
ал.1, т.5 от ЗОП. Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на медицински изделия“   
(част от документацията за ОП). Участникът обаче не е представил изобщо мостри към офертата 
си за обособена позиция № 72 и за обособена позиция № 76 подпозиции №1, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 
16, 17 и 18. 

10. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Пловдив е със следните нередовности в 
книжата – не е представен списък-опис на документите и информацията, съдържащи се в плик 
№ 1 „Документи за подбор“ за всички обособени позиции от офертата му (без обособена 
позиция №1), не са представени мостри за обособена позиция № 1 подпозиция № 8, не е 
представена втора мостра за об.поз.№50, а мострите за об.поз.№ 24 и 37 не отговарят на 
изискванията от документацията на ОП. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея. 

Съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП и „забележка” след т.3.18 от „Указания за подготовка на 
офертите на участниците” (част от документацията на ОП): 

„Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик №1 се 
представя за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са 
еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят 
само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в 
списъка на документите, съдържащ се в пликовете №1 на останалите позиции.” 

Съгласно т.3.17 от споменатите указания в Плик № 1 „Документи за подбор“ се поставя 
подписан и подпечатан от участникът списък-опис на документите и информацията, съдържащи 
се в офертата. Участникът е представил такъв списък само в плик № 1 за обособена позиция №1. 
Липсва обаче списък в плик № 1 за останалите обособени позиции от офертата му -  №№2, 4, 6, 
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7, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 46, 47, 50, 51, 52, 58, 
59, 60,  и 67. 

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.2. от указанията е изискано от участника да представи 
мостри от изделията, съобразно посоченото в колона 6 от „Спецификация на медицински 
изделия” – доказателство по смисъла на чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП. 

Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на медицински изделия” (част от 
документацията за ОП).  

Участникът не е представил мостри за обособена позиция № 1 подпозиция № 8 и не е 
представил втора мостра за обособена позиция №50. Наред с това мострите за обособена 
позиция № 24 са с недостатъци – така представените не са апретурно обработени в размер 
1м./1м. Мострите за обособена позиция № 37 също са с недостатък – не са хипоалергични и с 
абсорбираща подложка в размер 2см./2см. 

11. „АКВАХИМ” АД – гр. София е със следните нередовности в книжата – не е 
представена мостра за об.поз.№11, а представените мостри за об.поз.№ 4 не отговарят на 
изискванията от документацията на ОП. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея. 

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.2. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от участника да представи мостри от 
изделията, съобразно посоченото в колона 6 от „Спецификация на медицински изделия” – 
доказателство по смисъла на чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП. 

Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на медицински изделия” (част от 
документацията за ОП). 

Участникът обаче не е представил мостра за обособена позиция №11 от офертата си. 
Налице са недостатъци в представените мостри за обособена позиция №4 – оферирания 

продукт не е с метална игла. 
12. „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД – гр. Пловдив е със следната нередовност в 

книжата – не са представени доказателства по чл.51, ал.4 от ЗОП за извършени доставки от 
списъка с доставки, изпълнени през последните три години. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея. 

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.1 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от участника да представи документи 
по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
ОП, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка 
по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП. 

Участникът е представил такъв списък с дата 08.10.2015г. Към него е приложил 3 броя 
препоръки от контрагентите от списъка. С оглед съдържанието им обаче те не могат да бъдат 
отнесени към никоя от изпълнените доставки, тъй като съдържанието е общо, без конкретизация 
по кой изпълнен договор се издава и без дата на съставянето на тези препоръки. 

13. „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна е със следните нередовности в книжата – 
осигурената гаранция за участие в ОП е по-малка от изискуемата и липсват мостри в офертата за 
обособени позиции № 44, №45, №76 с подпозиции №1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18 и 20 и 
об.поз.№ 147 с подпозиции №1, 2, 3 и 4. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея. 

С т.12 от т.ІІІ.2.1. на обявлението и т.3.16 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от участника да представи документ за 
осигурена гаранция за участие в ОП за всяка обособ.позиция, включена в офертата му. Той е 
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представил гаранция за об.поз.№17 в размер на 17,00лв. вместо в изискуемия от документацията 
на ОП размер 17,50лв. 

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.2. от споменатите указанията е изискано от участника да 
представи мостри от изделията, съобразно посоченото в колона 6 от „Спецификация на 
медицински изделия” – доказателство по смисъла на чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП. 

Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на медицински изделия” (част от 
документацията за ОП). Участникът обаче не е представил изобщо мостри към офертата си за 
обособени позиции №44, №45, №76 с подпозиции №1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18 и 20 и 
об.поз.№ 147 с подпозиции №1, 2, 3 и 4. 

14. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София е със следните 
нередовности в книжата – не са представени мостри за обособена позиция №1 подпозиция №8 и 
за обособена позиция №76 подпозиции №№2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16 и 18, а представените 
мостри за обособени позиции №14 и 56 не отговарят на изискванията от документацията на ОП.  

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея. 

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.2. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от участника да представи мостри от 
изделията, съобразно посоченото в колона 6 от „Спецификация на медицински изделия” – 
доказателство по смисъла на чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП. 

Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на медицински изделия” (част от 
документацията за ОП). Участникът обаче не е представил мостри за обособена позиция №1 
подпозиция №8 и за обособена позиция №76 подпозиции №№2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16 и 18. 

Налице са недостатъци в представените мостри за: 
- обособена позиция №14 – не е универсално с мъжко и женско затваряне 
- обособена позиция №56 – не е с шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer-

Lock) и дължина 1.8 м.. 
15. „ЧАРДАКЛИЕВ” ЕООД – гр. Стара Загора е със следните нередовности в книжата – 

не са представени доказателства за изпълнени договори от списъка с доставки, изпълнени през 
последните три години и представените мостри за обособена позиция №38 не отговарят на 
изискванията от документацията на ОП. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея. 

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.1 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от участника да представи документи 
по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
ОП, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка 
по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП.   

Участникът е представил такъв списък под формата на декларация с дата 02.10.2015г. Към 
него е приложил 3 броя препоръки от контрагентите от списъка. С оглед съдържанието им обаче 
те не могат да бъдат отнесени към никоя от изпълнените доставки, тъй като съдържанието е 
общо, без конкретизация по кой изпълнен договор се издава. 

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.2. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от участника да представи мостри от 
изделията, съобразно посоченото в колона 6 от „Спецификация на медицински изделия” – 
доказателство по смисъла на чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП. 

Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на медицински изделия” (част от 
документацията за ОП). Представените от участникът мостри за обособена позиция №38 не 
отговарят на изискванията от документацията на ОП. Същите отговарят на изискванията за 
мостри по обособена позиция №37. 
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16. „ЕРГИН” ЕООД – гр. Пловдив е със следната нередовност в книжата – не е 
представен списък-опис на документите и информацията от плик № 1 „Документи за подбор“ за 
обособени позиции №№ 82, 83 и 84. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея. 

Съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП и „забележка” след т.3.18 от „Указания за подготовка на 
офертите на участниците” (част от документацията на ОП): 

„Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик №1 се 
представя за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са 
еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят 
само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в 
списъка на документите, съдържащ се в пликовете №1 на останалите позиции.” 

Съгласно т.3.17 от споменатите указания в Плик № 1 „Документи за подбор“ се поставя 
подписан и подпечатан от участникът списък-опис на документите и информацията, съдържащи 
се в офертата. Участникът не е представил такъв списък в плик № 1 от офертата си за обособени 
позиции №82, 83 и 84. 

17. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София е със следните нередовности в книжата – 
не са представени мостри за обособени позиции №№26, 27 и 76, а представените мостри за 
обособени позиции №№37, 38 и 54 не отговарят на изискванията от документацията на ОП. 

С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея.. 

С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.4.2. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от участника да представи мостри от 
изделията, съобразно посоченото в колона 6 от „Спецификация на медицински изделия” – 
доказателство по смисъла на чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП. 

Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на медицински изделия” (част от 
документацията за ОП). Участникът обаче не е представил мостри за обособени позиции №№26, 
27 и 76. 

Налице са недостатъци в представените мостри за: 
- обособена позиция №37 - размерът на подложката не е 2см/2см.  
- обособена позиция №38 - размерът на превръзката не е 6см/7см. 
- обособена позиция №54 – дръжката не е метална, а пластмасова с метален елемент. 

В резултата на това и съобразяването с изискванията, заложени в документацията за 
участие в настоящата процедура, ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП, комисията 
единодушно 

 
 

РЕШИ: 
1. Допуска до разглеждане на документите от плика с надпис „Плик №2 Предложение за 

изпълнение на поръчката” на: 
  „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД – гр.София 
  „ОМНИМЕД” ООД – гр. София 
  „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 
  „СТЕРАМЕД” ООД – гр. София 
  „МЕДИЛАБ” ЕООД – гр. София 
  „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора 
  „ДАНС ФАРМА” ЕООД – гр. София 
  „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 
  „ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София 
  „ЛИВЕДА-МЕД 2000” ООД – гр. София 
  „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София 
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2. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 
в срок от 5 работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на възложителя: 

2.1. Плик №1 „Документи за подбор” с нужното съдържание за офертата по обособени 
позиции №№3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 65, 67 и 79; 

2.2. Два броя мостри за оферираните изделия по обособени позиции №№ 13, 29, 34 и 50, 
отговарящи на изискванията от документацията за ОП в т.ч. да е със самоактивиращ се 
предпазен механизъм за обособена позиция №13, да е в опаковка от 80гр. за обособена позиция 
№29 и да е копринен пластир за обособена позиция №34. 

2.3. Документ за осигурена гаранция за участие в ОП в размер на 4лв. под формата на 
парична сума или оригинално банково гаранционно писмо съгласно образеца от документацията 
на ОП и срок на валидност до 15.01.2016г. 

3. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД – гр. София в срок 
от 5 работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на възложителя плик 
№1 „Документи за подбор” с нужното съдържание на офертата за обособени позиции №№121 и 
128. 

4. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „БГ МЕД” ООД – гр. София в срок от 5 
работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на възложителя 1 брой 
мостра на лизиращ реактив от обособена позиция №125, отговаряща на изискванията от 
документацията на ОП в т.ч. без преципитати. 

5. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „ЕКОМЕТ-90” ЕООД – гр. София в срок от 5 
работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на възложителя две мостри 
за оферираните изделия по обособени позиции №№12 и 13, отговарящи на изискванията от 
документацията за ОП в т.ч. да са с атравматичен профил. 

6. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР” ЕООД – гр. 
София в срок от 5 работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на 
възложителя копие на платежен (банков) документ за внесена парична сума или оригинално  
банково гаранционно писмо съгласно определения образец, удостоверяващи изпълнението на 
задължението на участника за осигурена гаранция за участие в процедурата в общ размер от 
960,00лв. и срок на валидност до 15.01.2016г. 

 7. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София в срок от 5 
работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на възложителя два броя 
мостри за оферираните изделия по обособени позиции №№ 4 и 24, отговарящи на изискванията 
от документацията на ОП в т.ч. да са с еластичен пълнещ сегмент за обособена позиция №4 и да 
са апретурно обработени в размер 1м./1м. за обособена позиция №24. 

 8. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „АГАРТА-ЦМ” ЕООД – гр. София в срок от 5 
работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на възложителя два броя 
мостри за оферираните изделия по обособена позиция № 1 подпозиция № 7 и за обособена 
позиция №26, отговарящи на изискванията от документацията на ОП. 

9. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София в 
срок от 5 работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на възложителя: 

9.1. Декларации по образец по чл.55 ал.7 от ЗОП, по чл.8, ал.8 т.2 от ЗОП, по чл.3 ал.8 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици и по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП, подписани едновременно от двамата управители с 
представителна власт съобразно отразеното в Търговския регистър на Агенцията по 
вписванията; 

9.2. Един брой мостра за оферираното изделие по обособена позиция № 72, отговаряща на 
изискванията от документацията на ОП. 

9.3. По един брой мостри за оферираните изделия по обособена позиция № 76 подпозиции 
№1, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17 и 18, отговарящи на изискванията от документацията на ОП. 
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10. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. 
Пловдив в срок от 5 работни дни от получаване  на този протокол да представи на адреса на 
възложителя: 

10.1. Списък-опис на документите и информацията, съдържащи се в плик № 1 „Документи за 
подбор“ от офертата му за обособени позиции №№2, 4, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 46, 47, 50, 51, 52, 58, 59, 60,  и 67. 

10.2. Две мостри за оферираното изделие по обособена позиция №1 подпозиция № 8, 
отговаряща на изискванията от документацията за ОП. 

10.3. Още една мостра за оферираното изделие по обособена позиция №50, отговаряща на 
изискванията от документацията за ОП. 

10.4. Два броя мостри за оферираните изделия по обособени позиции №№24 и 37, 
отговарящи на изискванията от документацията за ОП в т.ч. да са апретурно обработени в 
размер 1м./1м. за обособена позиция №24 и да са хипоалергични и с абсорбираща подложка в 
размер 2см./2см. за обособена позиция №37. 

11. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „АКВАХИМ” АД – гр. София в срок от 5 
работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на възложителя: 

11.1. Два броя мостри за оферираното изделие по обособена позиция №4, отговарящи на 
изискванията от документацията на ОП в т.ч. да е с метална игла. 

11.2. Един брой мостра за оферирания продукт по обособена позиция №11, отговаряща на 
изискванията от документацията на ОП. 

12. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД – гр. 
Пловдив в срок от 5 работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на 
възложителя доказателство за извършени доставки от списъка с изпълнени такива от 
08.10.2015г., съдържащо изявление че конкретната доставка от списъка е изпълнена или в същия 
срок да посочи публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките от 
списъка. 

13. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна в 
срок от 5 работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на възложителя: 

13.1. Документ за осигурена гаранция за участие в ОП в размер на 0,50лв. под формата на 
парична сума или оригинално банково гаранционно писмо съгласно образеца от документацията 
на ОП и срок на валидност до 15.01.2016г. 

13.2. Два броя мостри за оферираните изделия по обособени позиции №№ 44 и 45, 
отговарящи на изискванията от документацията на ОП. 

13.3. Два броя мостри за оферираните изделия по обособена позиция №147 подпозиции 
№№1, 2, 3 и 4, отговарящи на изискванията от документацията на ОП. 

13.4. По един брой мостри за оферираните изделия по обособена позиция №76 подпозиции 
№1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18 и 20, отговарящи на изискванията от документацията на ОП. 

14. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София в срок от 5 работни дни от получаване на този протокол да 
представи на адреса на възложителя: 

14.1. Два броя мостри за обособена позиция №1 подпозиция №8, отговарящи на 
изискванията от документацията на ОП.  

14.2. Два броя мостри за обособена позиция №14, отговарящи на изискванията от 
документацията на ОП в т.ч. да са универсални с мъжко и женско затваряне. 

14.3. Един брой мостра за обособена позиция №56, отговаряща на изискванията от 
документацията на ОП в т.ч. да е с шланг с Y-конектор и отвор за газова проба (Luer-Lock) и 
дължина 1.8 м. 

14.4. По един брой мостри за оферираните изделия по обособена позиция №76 подпозиции 
№№2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16 и 18. 

15. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „ЧАРДАКЛИЕВ” ЕООД – гр. Стара Загора 
в срок от 5 работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на възложителя: 
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15.1. Доказателство за изпълнени доставки от декларацията с изпълнени такива от 
02.10.2015г., съдържащо изявление че конкретната доставка от декларацията е изпълнена или в 
същия срок да посочи публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките от 
декларацията.  

15.2. Два броя мостри за обособена позиция №38, отговарящи на изискванията от  
документацията на ОП. 

16. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „ЕРГИН” ЕООД – гр. Пловдив в срок от 5 
работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на възложителя списък-
опис на документите и информацията, съдържащи се в плик № 1 „Документи за подбор“ от 
офертата за обособени позиции № 82, 83 и 84. 

17. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София в 
срок от 5 работни дни от получаване на този протокол да представи на адреса на възложителя: 

17.1. Мостри за оферираните изделия по обособени позиции №26, 27 и 76, отговарящи на 
изискванията от документацията на ОП в т.ч. и за техния брой.  

17.2. Два броя мостри за обособена позиция №37, отговарящи на изискванията от  
документацията на ОП в т.ч. с размер на подложката 2см/2см. 

17.3. Два броя мостри за обособена позиция №38, отговарящи на изискванията от  
документацията на ОП в т.ч. да са размер 6см/7см. 

17.4. Един брой мостра за обособена позиция №54, отговаряща на изискванията от 
документацията на ОП, в т.ч. да е с метална дръжка. 

18. Членът на комисията Валя Белчева да уведоми участниците за взетите решения. 
19. Комисията да се произнесе относно допускане до разглеждане на документите от плика с 

надпис „Плик№2  Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците с нередовности в 
книжата, след като изтече срока за отстраняване на тези нередовности.  

Комисията приключи работата си по този протокол на 27.10.2015г. 
 
 

Комисия: 
 
 
Председател:  
   адв. Николай Кирев - /п/ 
 

 
Членове: 

маг.фарм.Цв. Кирева - /п/           д-р Д. Кирова - /п/ 
  
 
д-р Д. Гешева - /п/                           д-р Цонка Хабиб - /п/        
 
 
д-р Ангел Димов - /п/                         д-р Мильо Милев - /п/ 
 
 
Валя Белчева - /п/                                                      гл. мед. сестра П. Койчева - /п/                               
 
 
Живко Желев - /п/                                                     д-р Неделчо Гьорчев - /п/ 
 
 
Емилия Аладжова - /п/                                             Мария Божкова - /п/                           
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