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П Р О Т О К О Л   
от работата на комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Тутракан ЕООД по обособени позиции” 

 
 
Днес, 14.02.2020 г., 15.00 ч., в МБАЛ-Тутракан ЕООД, кабинет на управителя, в 

изпълнение на Заповед № РД-10-61/14.02.2020 г. на Управителя на МБАЛ-Тутракан ЕООД, 
комисия в състав:  

Председател: Ана Петрова – главна медицинска сестра; 
Членове: 1. д-р Деян Малчев – ординатор в АГО; 
2. Кадер Зекериева – старши лаборант; 
3. Станка Иванова – специалист отчитане и нормиране на труда; 
4. Венцислава Апостолова – юрист, 
в обявеното време за отваряне на офертите на участниците, се събра във връзка с 

провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Тутракан ЕООД по обособени позиции”, открита с 
Решение № РД-10-02 от дата 06.01.2020 г. на управителя на МБАЛ-Тутракан ЕООД, номер на 
документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 952405, публикувано обявление в 
Официалния вестник на Европейския съюз под номер 006186 в брой 005 от 08.01.2020 г. и в 
Регистъра на обществените поръчки под № 952408, Решение за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация в Официалния вестник на Европейския съюз РД-10-46 
от 21.01.2020 г. под номер 033577 в брой 016 от 23.01.2020 г. и в Регистъра на обществените 
поръчки под № 955474 по партида 00493-2020-0001, и на Профила на купавача на адрес: 
https://www.mbaltutrakan.com/profil-na-kupuvacha/ . 

 
На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участници в 

процедурата. Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха. 
Председателят на комисията запозна членовете на комисията с правилата за работа 

съобразно разпоредбите на чл.51, чл.52 от ППЗОП и чл.103 от ЗОП. Съобразно посоченото в 
обявлението и документацията, настоящата процедура се провежда по реда на чл.104, ал.2 от 
ЗОП (т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане). 

Поръчката е разделена на 5 обособени позиции. На основание чл.21, ал.6 от ЗОП, 
обособена позиция № 5 се възлага по реда, валиден за индивидуалната й стойност - директно 
съгласно чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП. Участниците в настоящата открита процедура подават оферти 
само по обособени позиции № 1, 2, 3, 4.  

В изпълнение на разпоредбата по чл.48, ал.6 от ППЗОП от деловодството на МБАЛ-
Тутракан ЕООД на Председателя на комисията са предадени 13 броя оферти, за което е съставен 
протокол, съдържащ данните по чл.48, ал.1 от ППЗОП. Съгласно входящия регистър за 
получените оферти, до крайния срок за подаване на оферти в МБАЛ-Тутракан ЕООД са 
постъпили оферти от следните лица: 

 
№ Дата на 

постъпване 
Час на 

постъпване 
вх. № Фирма ОП Номенклатура 

1 30.01.2020 г. 12:40:00 ч. РД-23-1-61 КА-М МЕДИКЪЛ 
ЕООД, гр. София 

2 1 

     4 1,2,6,15,21,28,29,35 

2 05.02.2020 г. 11:55:00 ч. РД-23-1-71 МЕДИКАРД  ООД, 
гр. София 

1 17,35,36,37,39,61,63,96,97,98,
107,112,115,116,118,124,125, 
126,129,130 

     2 1 

     4 1,3,35 

3 07.02.2020 г. 10:00:00 ч. РД-23-1-74 МЕДИКАЛПАРКЕО
ОД, гр. Пловдив 

1 67,68,69,88 
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4 07.02.2020 г. 11:00:00 ч. РД-23-1-75 ЛАБЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД, гр. София 

3 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,
16,29,30,31 

5 12.02.2020 г. 09:00:00 ч. РД-23-1-89 МАРВЕНА 
ДИАГНОСТИКА 
ООД, гр. София 

3 2,32 

6 12.02.2020 г. 09:05:00 ч. РД-23-1-90 ХЕЛТ-2000  ЕООД, 
гр. София 

 
  

1 26,27,28,29,30,31,32,90,91,92,
93,94,95,96,97,98 

4 1,2,3,4,5,6,28 

7 12.02.2020 г. 09:10:00 ч. РД-23-1-91 НОВА ГРУП 
ИНВЕСТМЕНТ СРЛ 

3 7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19, 
27, 28, 33 

8 12.02.2020 г. 13:00:00 ч. РД-23-1-95 РСР ЕООД, гр. 
София 

1 12,13,14,15,16,17,18,28,29,33,
34,35,36,37,57,58,59,84,85,90,
91,120,121,123,124, 125,126, 
132,133 

     2 1,2,3,4,5,6,7,8,,9 

     4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,30,31,32,33,34,35 

9 13.02.2020 г. 09:00:00 ч. РД-23-1-99 ЛАБ 
ДИАГНОСТИКА 

ООД 

3 8,9,11,12,17,18,19,20,21,22,23 

10 13.02.2020 г. 10::00:00 РД-23-1-
100 

АГАРТА - ЦМ  
ЕООД, гр. София 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,19,20,21
,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,37,38,39,44,45,
46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
60,61,62,64,67,68,69,70,71,72,
73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
83,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
97,98,99,132,135 

11 13.02.2020 г. 11:50:00 ч. РД-23-1-
101 

ЕЛПАК ЛИЗИНГ 
ЕООД, гр. Варна 

1 105,106,107,108,109,110, 
111,112,113,114,115,116, 
117,119,120,121,122,123, 
124,125,126, 127,128 

12 13.02.2020 г. 11:54:00 ч. РД-23-1-
102 

СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ АД гр. 

София 

1 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,39,44,45,46,47,48,
49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
59,60,61,62,67,68,69,70,71,72,
73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
83,84,85,86,88,90,91,93,94,95,
96,97,98,99,100,101,102,103,1
04,107,108,109,110,111,112, 
113,117,118,119,120,121,123,1
24,126,131,132,134,135,136,13
7, 140 

     3 17,18,19,20,21,22,23,27,28 

13 13.02.2020 г. 12:00:00 ч. РД-23-1-
103 

ИСТЛИНК 
БЪЛГАРИЯ ООД, 

гр. Варна 

1 1-141 

     2 1,2 

     3 17,18,19,21,22,23,27,28,33 

 
Членовете на Комисията се убедиха, че предложенията са постъпили в срок, в запечатана 

непрозрачна опаковка, след което подписаха саморъчно декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 
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В 15.15 ч. комисията пристъпи към отваряне на опаковките. Комисията извърши следните 
действия: Отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на постъпване, като в 
съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП – обърнат ред, оповести съдържанието им, включително 
ценовите предложения. Трима членове на комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на всеки от участниците.  

Разглеждане в обърнат ред на представените оферти за съответствие с 
предварително обявените условия от Възложителя: 

Констатации на Комисията по техническите предложения на участниците: 
Участник № 1 - КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД: 
Участникът е представил: 

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

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 2, Номенклатура № 1, 

Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 2, 6, 15, 21, 28, 29, 35. 
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и 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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
- Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 1 - КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД, е предложил да доставя 
медицински изделия по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 1, Обособена позиция № 4, 
Номенклатура № 1, 2, 6, 15, 21, 28, 29, 35, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката.  

Участник № 2 - МЕДИКАРД  ООД: 
Участникът е представил: 

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

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 1, Номенклатура № 17, 35, 36, 

37, 39, 61, 63, 96, 97, 98, 107, 112, 115, 116, 118, 124, 125, 126, 129, 130, Обособена позиция № 2, 

Номенклатура № 1, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 3, 35. 
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и имат: нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с изискванията на чл. 15 
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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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
- Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 2 - МЕДИКАРД  ООД, е предложил да доставя 
медицински изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 17, 35, 36, 37, 39, 61, 63, 96, 
97, 98, 107, 112, 115, 116, 118, 124, 125, 126, 129, 130, Обособена позиция № 2, Номенклатура № 
1, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 3, 35, съгласно предварително обявените условия 
на поръчката.  

Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД: 
Участникът е представил: 

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

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 1, Номенклатура № 67, 68, 69, 

88. 
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и 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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
- Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  



5 
 

4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД, е предложил да доставя 
медицински изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 67, 68, 69, 88, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката.  

Участник № 4 - ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД: 
Участникът е представил: 

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

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 3, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31. 
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и 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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
- Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 
Само към техническото предложение по Обособена позиция № 3 - Лабораторни реактиви, 

Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, представя и:  

7. Документ, издаден от производителя на реактивите или от упълномощен от него представител, 
от който е видно, че участникът може да доставя реактиви, съвместими за работа със съответния 
за номенклатурата апарат, наличен при Възложителя. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
от протокола. 

 
 
Комисията установи, че Участник № 4 - ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД, е предложил да 

доставя медицински изделия по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, съгласно предварително обявените условия на поръчката.  

Участник № 5 - МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД: 
Участникът е представил: 
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1.  Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), в което е посочил, че: 
- Предлага да доставя медицински изделия по номенклатури, посочени в Предложение за 

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 3, Номенклатура № 2, 32. 
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и 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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
- Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 
Само към техническото предложение по Обособена позиция № 3 - Лабораторни реактиви, 

Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, представя и:  

7. Документ, издаден от производителя на реактивите или от упълномощен от него представител, 
от който е видно, че участникът може да доставя реактиви, съвместими за работа със съответния 
за номенклатурата апарат, наличен при Възложителя. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 5 - МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД, е предложил 
да доставя медицински изделия по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 2, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката. 

Комисията установи, че Участник № 5 - МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД, е предложил 
да доставя медицински изделия по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 32, които не 
съответстват  с предварително обявените условия на поръчката, по отношение на следното: 

1. В техническата спецификация за Обособена позиция № 3, Номенклатура № 32, 
възложителят е обявил, че изисква медицинско изделие със следното Наименование и 
технически характеристики: КЮВЕТИ ЗА КОАГУЛАЦИЯ. Участникът е предложил медицинско 
изделие с Търговско наименование "BG/ISE КАПИЛЯРКИ 100бр. ЛИТ.ХЕПАРИН 140mkl”, 
Каталожен номер – 4526, Производител Webers GmbH. От приложения Каталог на 
производителя (извадка от каталог), се установява, че предложените от участника медицински 
изделия не съответстват с предварително обявените условия от възложителя. 

В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение на Участник № 
5 - МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД с предварително обявените условия на поръчката, 
комисията единодушно РЕШИ: 

На основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 
ПРОЦЕДУРАТА Участник № 5 - МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция 
№ 3, Номенклатура № 32. 

Участник № 6 - ХЕЛТ-2000  ЕООД: 
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Участникът е представил: 
1.  Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), в което е посочил, че: 
- Предлага да доставя медицински изделия по номенклатури, посочени в Предложение за 

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 1, Номенклатура № 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 28. 
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и 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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
- Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 6 - ХЕЛТ-2000  ЕООД, е предложил да доставя 
медицински изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, които не 
съответстват  с предварително обявените условия на поръчката, по отношение на следното: 

1. В т.2 на Техническата спецификация, възложителят е въздигнал в условие предлаганите 
медицински изделия да са включени в Списъка по чл. 30а, ал. 1 от Закона за медицинските 
изделия, когато е приложимо. В образеца на техническо предложение за изпълнение на 
поръчката в табличен вид се съдържа колона „Код на изделието от Списък по чл. 30а ЗМИ». В 
колона „Код на изделието от Списък по чл. 30а ЗМИ» на своето техническо предложение, за 
предлаганите медицински изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 28, участникът не е посочил такъв код. Предлаганите от участника медицински изделия не са 
включени в Списъка по чл. 30а, ал. 1 от Закона за медицинските изделия. За предлаганите от 
участника медицински изделия е приложимо изискването същите да са включени в Списъка по 
чл. 30а, ал. 1 от Закона за медицинските изделия. Приложимостта на условието по т.2 от 
Техническата спецификация по отношение на предлаганите от участника медицински изделия се 
установява и от факта, че за медицинските изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, Обособена позиция № 4, Номенклатура 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28 са налице предложения от участници в процедурата, като предлаганите от тях 
медицински изделия са включени в Списъка по чл. 30а, ал. 1 от Закона за медицинските изделия. 

В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение на Участник № 
6 - ХЕЛТ-2000  ЕООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията единодушно 
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РЕШИ: 
На основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 6 - ХЕЛТ-2000 ЕООД по Обособена позиция № 1, 
Номенклатура № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, Обособена позиция 
№ 4, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28. 

Участник № 7 - НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ: 
Участникът е представил: 

1.  Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), в което е посочил, че: 
- Предлага да доставя медицински изделия по номенклатури, посочени в Предложение за 
изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 3, Номенклатура № 7, 8, 9, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 33. 
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и 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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
-  Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
-  Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 7 - НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ, е предложил 
да доставя медицински изделия по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 7, 8, 9, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 33, които не съответстват  с предварително обявените условия на 
поръчката, по отношение на следното: 

1. В т.2 на Техническата спецификация, възложителят е въздигнал в условие предлаганите 
медицински изделия да са включени в Списъка по чл. 30а, ал. 1 от Закона за медицинските 
изделия, когато е приложимо. В образеца на техническо предложение за изпълнение на 
поръчката в табличен вид се съдържа колона „Код на изделието от Списък по чл. 30а ЗМИ». В 
колона „Код на изделието от Списък по чл. 30а ЗМИ» на своето техническо предложение, за 
предлаганите медицински изделия по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 7, 8, 9, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 33, участникът не е посочил такъв код. Предлаганите от участника 
медицински изделия не са включени в Списъка по чл. 30а, ал. 1 от Закона за медицинските 
изделия. За предлаганите от участника медицински изделия е приложимо изискването същите да 
са включени в Списъка по чл. 30а, ал. 1 от Закона за медицинските изделия. Приложимостта на 
условието по т.2 от Техническата спецификация по отношение на предлаганите от участника 
медицински изделия се установява и от факта, че за медицинските изделия по Обособена 
позиция № 3, Номенклатура № 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 33 са налице 
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предложения от участници в процедурата, като предлаганите от тях медицински изделия са 
включени в Списъка по чл. 30а, ал. 1 от Закона за медицинските изделия. 

В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение на Участник № 
7 - НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ с предварително обявените условия на поръчката, 
комисията единодушно РЕШИ: 

На основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 
ПРОЦЕДУРАТА Участник № 7 - НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ по Обособена позиция 
№ 3, Номенклатура № 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 33. 

Участник № 8 - РСР ЕООД: 
Участникът е представил: 

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

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 1, Номенклатури № 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 57, 58, 59, 84, 85, 90 ,91, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 

133, Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Обособена позиция № 4, 

Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и 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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
- Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 8 - РСР ЕООД, е предложил да доставя медицински 
изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатури № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 35, 
36, 37, 57, 58, 59, 84, 85, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 133, Обособена позиция № 2, 
Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Обособена позиция № 4, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката.  

Комисията установи, че Участник № 8 - РСР ЕООД, е предложил да доставя медицински 
изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 90, 91, Обособена позиция № 4, Номенклатура 
№ 7, които не съответстват с предварително обявените условия на поръчката, по отношение на 
следното: 
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1. В т.2 на Техническата спецификация, възложителят е въздигнал в условие предлаганите 
медицински изделия да са включени в Списъка по чл. 30а, ал. 1 от Закона за медицинските изделия, 
когато е приложимо. В образеца на техническо предложение за изпълнение на поръчката в табличен 
вид се съдържа колона „Код на изделието от Списък по чл. 30а ЗМИ». В колона „Код на изделието 
от Списък по чл. 30а ЗМИ» на своето техническо предложение, за предлаганите медицински изделия 
по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 90, 91, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 7, 
участникът не е посочил такъв код. Предлаганите от участника медицински изделия не са включени 
в Списъка по чл. 30а, ал. 1 от Закона за медицинските изделия. За предлаганите от участника 
медицински изделия е приложимо изискването същите да са включени в Списъка по чл. 30а, ал. 1 от 
Закона за медицинските изделия. Приложимостта на условието по т.2 от Техническата 
спецификация по отношение на предлаганите от участника медицински изделия се установява и от 
факта, че за медицинските изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 90, 91, както и за 
Обособена позиция № 4, Номенклатура № 8 (сходна със 7), са налице предложения от участници в 
процедурата, като предлаганите от тях медицински изделия са включени в Списъка по чл. 30а, ал. 1 
от Закона за медицинските изделия. 

В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение на Участник № 8 - 
РСР ЕООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията единодушно РЕШИ: 

На основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 
ПРОЦЕДУРАТА Участник № 8 - РСР ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 90, 
91, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 7. 

Участник № 9 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД: 
Участникът е представил: 

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

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 3, Номенклатура № 8, 9, 11, 

12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и 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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
- Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 9 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД, е предложил да 
доставя медицински изделия по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 
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21, 22, 23, съгласно предварително обявените условия на поръчката.  
Комисията установи, че Участник № 9 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД, е предложил да доставя 

медицински изделия по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 12, които не съответстват  с 
предварително обявените условия на поръчката, по отношение на следното: 

1. В техническата спецификация за Обособена позиция № 3, Номенклатура № 12, 
възложителят е обявил, че изисква медицинско изделие със следното Наименование и технически 
характеристики: КОНТРОЛЕН СЕРУМ. В отговор по искане за разяснения по условията на 
процедурата по чл.33 от ЗОП, изх. №  РД-23-1-37/16.01.2020 г., възложителят е посочил, че  в т.12 на 

група Лабораторни реактиви, тестове, вакутейнери и консумативи посоченият контролен серум 

да се счита, че е контролен материал за хематология / контролна кръв/ за хематологичен 

анализатор DIATRON ABACUS. Участникът е предложил медицинско изделие с Търговско 
наименование "TROPONIN I позитивен и негативен контрол”, Каталожен номер – V 280B; V281B, 
Производител VEDA LAB, Франция. От приложения Каталог на производителя (извадка от каталог), 
се установява, че предложените от участника медицински изделия не съответстват с предварително 
обявените условия от възложителя. 

В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение на Участник № 9 - 
ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията 
единодушно РЕШИ: 

На основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 
ПРОЦЕДУРАТА Участник № 9 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 3, 
Номенклатура № 12. 

Участник № 10 – АГАРТА - ЦМ  ЕООД: 
Участникът е представил: 

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

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 1, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 132, 135. 
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и 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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
- Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
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от протокола. 
Комисията установи, че Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, е предложил да доставя 

медицински изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 132, 135, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката.  

Участник № 11 - ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД: 
Участникът е представил: 

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

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 1, Номенклатура № 105, 106, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128. 
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и 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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
- Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 11 - ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД, е предложил да 
доставя медицински изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката.  

Комисията установи, че Участник № 11 - ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД, е предложил да 
доставя медицински изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 122, които не 
съответстват  с предварително обявените условия на поръчката, по отношение на следното: 

1. В техническата спецификация за Обособена позиция № 1, Номенклатура № 122, 
възложителят е обявил, че изисква медицинско изделие със следното Наименование и 
технически характеристики: МОНОФИЛАМЕНТЕН СИНТЕТИЧЕН КОНЕЦ С МНОГО КРАТКА 

РЕЗОРБЦИЯ от полиглитон, дебелина 3/0, дължина 75 см.,игла сечение 1/2 кръг, обла 22 мм. 
Участникът е предложил медицинско изделие с Търговско наименование "МОНОФИЛАМЕНТЕН 

СИНТЕТИЧЕН КОНЕЦ от полиглитон, дебелина 3/0, дължина 75 см.,игла сечение 1/2 кръг, обла 

22 мм.”, Каталожен номер – RS11PC, Производител Yavo, Полша. От приложения Каталог на 
производителя (извадка от каталог), се установява, че предложените от участника медицински 
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изделия не съответстват с предварително обявените условия от възложителя - изисква се 

монофиламентен синтетичен конец с много кратка резорбция, предлага се монофиламентен 

конец с резорбция 90-120 дни. 

В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение на Участник № 
11 - ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията 
единодушно РЕШИ: 

На основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 
ПРОЦЕДУРАТА Участник № 11 - ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД по Обособена позиция № 1, 
Номенклатура № 122. 

Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД: 
Участникът е представил: 

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

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 1, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 131, 132, 134, 

135, 136, 137, 140, Обособена позиция № 3, Номенклатура № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 

съгласно предварително обявените условия на поръчката.  
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и 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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
- Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, е предложил да 
доставя медицински изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 
140, Обособена позиция № 3, Номенклатура № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката.  
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Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД: 
Участникът е представил: 

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

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 1, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, Обособена 

позиция № 3, Номенклатури № 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 33. 
- Декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 
медицински изделия и 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 предлаганите медицински изделия са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, поддържан от ИАЛ (когато е приложимо). 
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 48 часа след 
получаване на заявка от Възложителя, франко МБАЛ-Тутракан ЕООД, на гр. Тутракан, ул. 
„Трансмариска“ № 101, 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.                                                                                       
- Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена 
поръчка за доставка в рамките на 24 месеца от подписване на договора. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена позиция, на 
хартиен и оптичен носител. 
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка. 
5. Декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. 
6. 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. 

Предлаганите от участника медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част 
от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, е предложил да 
доставя медицински изделия по Обособена позиция № 1, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, Обособена 
позиция № 2, Номенклатури № 1, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
28, съгласно предварително обявените условия на поръчката.  

Комисията установи, че Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, е представил 
оферта по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 
Обособена позиция № 2, Номенклатура № 2, Обособена позиция № 3, Номенклатура № 27, 33, 
която не отговаря на условията за представяне, по отношение на следното: 

1. В обявлението за обществена поръчка и в раздел ІІІ на документацията - Указание за 

подготовката на образците на документи, е посочено, че техническото предложение на 
участника трябва да съдържа  следните документи по чл.39, ал.3, б.ж от ППЗОП – в заверено от 
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участника копие на оригинала и в превод на български език: 1. Каталог на производителя 
(извадка от каталог) с посочен каталожен номер; 2. Документ, че предлаганите медицински 
изделия имат нанесена „СЕ” маркировка; 3. Декларация за съответствие от производителя или от 
упълномощено от него лице; 4. 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. Само към техническото предложение по Обособена позиция № 3 - 
Лабораторни реактиви, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, се представя и: 5. Документ, издаден от 
производителя на реактивите или от упълномощен от него представител, от който е видно, че 
участникът може да доставя реактиви, съвместими за работа със съответния за номенклатурата 
апарат, наличен при Възложителя. В образеца на Предложение за изпълнение на поръчка също е 
посочено, че участникът приложено към предложението за изпълнение на поръчката представя 
тези документи.  

Техническото предложение на Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД по 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 не съдържа 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. 

Техническото предложение на Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД по 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 128, 129, 130, 131 не съдържа Каталог на 
производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер и 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. 

Техническото предложение на Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД по 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 138, 139 не съдържа Декларация за съответствие от 
производителя или от упълномощено от него лице. 

Техническото предложение на Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД по 
Обособена позиция № 2, Номенклатура № 2 не съдържа Декларация за съответствие от 
производителя или от упълномощено от него лице и 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. 

Техническото предложение на Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД по 
Обособена позиция № 3, Номенклатура № 27, 33 не съдържа Документ, че предлаганите 
медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка и Декларация за съответствие от 
производителя или от упълномощено от него лице. 

В резултат от проверката на офертата на Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД с 
предварително обявените условия на поръчката, комисията единодушно РЕШИ: 

На основание чл.107, т.5 от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 
ПРОЦЕДУРАТА Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД по Обособена позиция № 
1, Номенклатура № 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 138, 139, Обособена позиция № 2, 
Номенклатура № 2, Обособена позиция № 3, Номенклатура № 27, 33. 

 
В резултат на горните констатации и взетите решения, Комисията: 
Констатира, че не е подадена нито една оферта по: 
Обособена позиция № 3, Номенклатура № 24, 25, 26. 
 
Предлага за отстраняване от процедурата следните участници: 
1. Участник № 5 - МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 3, 

Номенклатура № 32. 
2. Участник № 6 - ХЕЛТ-2000 ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 26, 27, 
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28, 29, 30, 31, 32, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 28. 

3. Участник № 7 - НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ по Обособена позиция № 3, 
Номенклатура № 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 33. 

4. Участник № 8 - РСР ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 90, 91, 
Обособена позиция № 4, Номенклатура № 7. 

5. Участник № 9 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 
12. 

6. Участник № 11 - ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 
122. 

7. Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД по Обособена позиция № 1, 
Номенклатура № 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 138, 139, Обособена позиция № 2, Номенклатура 
№ 2, Обособена позиция № 3, Номенклатура № 27, 33. 

Констатира, че всички оферти са неподходящи (не отговарят на предварително обявените 
условия на поръчката) по: 

Обособена позиция № 1, Номенклатура № 138, 139;  
Обособена позиция № 3, Номенклатура № 32, 33, 
Обособена позиция № 4, Номенклатура № 7. 
И разглежда ценовите предложения следните участници: 
1. Участник № 1 - КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 

1, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 2, 6, 15, 21, 28, 29, 35. 
2. Участник № 2 - МЕДИКАРД  ООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 17, 35, 

36, 37, 39, 61, 63, 96, 97, 98, 107, 112, 115, 116, 118, 124, 125, 126, 129, 130, Обособена позиция № 
2, Номенклатура № 1, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 3, 35. 

3. Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 
67, 68, 69, 88. 

4. Участник № 4 - ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД по Обособена позиция № 3, 
Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31. 

5. Участник № 5 - МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 3, 
Номенклатура № 2. 

6. Участник № 8 - РСР ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатури № 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 57, 58, 59, 84, 85, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 
Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Обособена позиция № 4, 
Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 

7. Участник № 9 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 3, Номенклатура 
№ 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

8. Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 132, 135. 

9. Участник № 11 - ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 
128. 

10. Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД по Обособена позиция № 1, 
Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 
123, 124, 126, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, Обособена позиция № 3, Номенклатура № 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 27, 28. 

11. Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД по Обособена позиция № 1, 
Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
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26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 140, 141, Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, Обособена позиция № 
3, Номенклатури № 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28. 

 
Констатации на Комисията по ценовите предложения на участниците: В 

документацията за участие, раздел І „Описание на обекта на обществената поръчка. Ред за 
провеждане на процедурата“, част „Изисквания към предлаганата цена“, възложителят е обявил 
следните условия на поръчката: Участниците предлагат цена за съответната номенклатура 

медицинско изделие в лева без ДДС, до втория знак след десетичната запетая. 

 
1. Участник № 1 - КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД 
Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 1 - КА-М 

МЕДИКЪЛ ЕООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото 
предложение. При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия 
на поръчката по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 1, Обособена позиция № 4, 
Номенклатура № 1, 2, 6, 15, 21, 28, 29, 35. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 1 - 
КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията 
единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 1 - КА-
М МЕДИКЪЛ ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 1, Обособена позиция № 4, 
Номенклатура № 1, 2, 6, 15, 21, 28, 29, 35. 

2. Участник № 2 - МЕДИКАРД  ООД 
Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 2 - МЕДИКАРД  

ООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  
  При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 
поръчката по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 17, 35, 36, 37, 39, 61, 63, 96, 97, 98, 107, 
112, 115, 116, 118, 124, 125, 126, 129, 130, Обособена позиция № 2, Номенклатура № 1, 
Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 3, 35. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 2 - 
МЕДИКАРД  ООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията единодушно 
РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 2 - МЕДИКАРД  
ООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 17, 35, 36, 37, 39, 61, 63, 96, 97, 98, 107, 112, 
115, 116, 118, 124, 125, 126, 129, 130, Обособена позиция № 2, Номенклатура № 1, Обособена 
позиция № 4, Номенклатура № 1, 3, 35. 

3. Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД 
Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 3 - 

МЕДИКАЛПАРК ЕООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото 
предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 
поръчката по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 67, 68, 69, 88. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 3 - 
МЕДИКАЛПАРК ЕООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията 
единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 3 - 
МЕДИКАЛПАРК ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 67, 68, 69, 88. 

 
4. Участник № 4 - ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД 
Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 4 - ЛАБЕКС 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото 
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предложение.  
При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
29, 30, 31. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 4 - 
ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията 
единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 4 - 
ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31. 
 5. Участник № 5 - МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД  

Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 5 - МАРВЕНА 

ДИАГНОСТИКА ООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото 
предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 
поръчката по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 2. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на 5 - МАРВЕНА 
ДИАГНОСТИКА ООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията единодушно 
РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на 5 - МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА 
ООД по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 2. 

6. Участник № 8 - РСР ЕООД 
Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 8 - РСР ЕООД, 

съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  
При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката по Обособена позиция № 1, Номенклатури № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 
35, 36, 37, 57, 58, 59, 84, 85, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 133, Обособена позиция № 2, 
Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Обособена позиция № 4, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 8 - 
РСР ЕООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията единодушно РЕШИ: 
Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 8 - РСР ЕООД по Обособена 
позиция № 1, Номенклатури № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 57, 58, 59, 84, 85, 
120, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 133, Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, Обособена позиция № 4, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 

7. Участник № 9 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД 
Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 9 - ЛАБ 

ДИАГНОСТИКА ООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото 
предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 
поръчката по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 9 - 
ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията 
единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 9 - ЛАБ 
ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23. 

8. Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД 
Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ 

ЕООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  
При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 
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22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 132, 135. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 10 – 
АГАРТА-ЦМ ЕООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията единодушно 
РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ 
ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 132, 135. 

9. Участник № 11 - ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД 
Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 11 - ЕЛПАК 

ЛИЗИНГ ЕООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  
При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 11 - 
ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията 
единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 11 - 
ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128. 

10. Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 
Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 12 - СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ АД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  
  При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 
поръчката по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, Обособена 
позиция № 3, Номенклатура № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 12 - 
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД с предварително обявените условия на поръчката, комисията 
единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 12 - 
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 
140, Обособена позиция № 3, Номенклатура № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28. 

11. Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД 
Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 13 - ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ ООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  
При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката по Обособена позиция № 1, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, Обособена позиция № 
2, Номенклатури № 1, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 13 - 
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ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД с предварително обявените условия на поръчката, комисията 
единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 13 - 
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД по Обособена позиция № 1, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 
Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 28. 

 
Проверка за наличие на основанията по чл.72, ал.1 от ЗОП за ценовите предложения 

на допуснатите участници. 
Комисията установи, че са налице ценови предложения, които са с повече от 20 на сто по-

благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка.  

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изисква подробна писмена обосновка за 
начина на образуване на следните ценови предложения от: 

1. Участник № 1 - КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД - Обособена позиция № 4, Номенклатура № 2. 
2. Участник № 2 - МЕДИКАРД  ООД - Обособена позиция № 1, Номенклатура № 125, 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 1, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 35. 
3. Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД - Обособена позиция № 1, Номенклатура № 

69. 
4. Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД - Обособена позиция № 1, Номенклатура № 69. 
5. Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – по Обособена позиция № 1, 

Номенклатура № 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 39, 44, 45, 
49, 58, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 112, 120, 121, 
123, 124, 126, 132, 135, Обособена позиция № 3, Номенклатура № 17, 18, 19. 

6. Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД - Обособена позиция № 1, Номенклатура 
№ 10, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 59, 88, 132. 

 
Комисията определи срок за представяне на обосновката – 5 дни от получаване на 

искането от участника. В посочения срок участниците представиха подробна писмена обосновка 
за начина на образуване на своите ценови предложения: 

 
1. Участник № 1 - КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД: С писмо, вх. № РД-23-1-278/11.05.2020 г. 

участникът представя следната обосновка: КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД е единствен дистрибутор за 
Р България на предлаганите продукти. Производителят е внедрил съвременни автоматични 
технологии в производствения процес, които водят до ниска себестойност на крайния продукт. 
Чрез тях се реализират икономии от мащаба на производство, които брагоприятстват за по-ниска 
офертна цена. С предлаганата цена се цели увеличение на оборота за сметка на размера на 
печалбата. Фирмата разполага със складова база, която позволява както минимизиране на 
разходите за логистика и транспорт, така и поддържане на количества от оферираните 
медицински изделия за срока на договора, което гарантира бързи доставки. 

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ:  
На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, ПРИЕМА, че са посочени обективни обстоятелства, 

свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 
продуктите по Обособена позиция № 4, Номенклатура № 2, поради което и приема писмената 
обосновка. Посочените обстоятелства са в пряка и непосредствена връзка с изпълнението на 
обществената поръчка. Договорените икономически условия обуславят възможността на 
участника за предлагане на добри условия и за възложителя. Определянето  на  цената  за  
изпълнение  на  обществената  поръчка  е  в  компетенциите  на  съответния  икономически  
оператор  и потенциален  изпълнител  на  поръчката,  която  е  резултат  от  икономическите 
възможности и търговската политика за съответния участник за спечелването на  поръчката. 
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2. Участник № 2 - МЕДИКАРД  ООД: С писмо, вх. № РД-23-1-286A/12.05.2020 г. 
участникът представя следната обосновка: МЕДИКАРД  ООД е пряк дистрибутор на 
оферираните изделия по съответните номенклатури от обособени позиции и цените изключват 
евентуална надценка от, приложена от посредник. Като дългогодишен партньор на фирмата 
производител на оферираните медицински изделия, участникът е договорил преференциални 
цени за настоящата процедура и поемане на транспортните разходи от фирмата производител 
при поръчка на големи количества, което м удава възможност да калкулира минимални разходи 
за доставка. Основна цел да участника е да предлага на българския пазар на мезицински изделия 
висикикачествени продукти на конкурентни и достъпни за потребителите цени. 

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ:  
На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, ПРИЕМА, че са посочени обективни обстоятелства, 

свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 
продуктите по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 125, Обособена позиция № 2, 
Номенклатура № 1, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 35, поради което и приема 
писмената обосновка. Посочените обстоятелства са в пряка и непосредствена връзка с 
изпълнението на обществената поръчка. Договорените икономически условия обуславят 
възможността на участника за предлагане на добри условия и за възложителя. Определянето  на  
цената  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  е  в  компетенциите  на  съответния  
икономически  оператор  и потенциален  изпълнител  на  поръчката,  която  е  резултат  от  
икономическите възможности и търговската политика за съответния участник за спечелването на  
поръчката. 
 3. Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД: С писмо, вх. № РД-23-1-278/11.05.2020 г. 
участникът представя обосновка и уведомително писмо, че официално отказва да сключи 
договор за обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия за нуждите на 
МБАЛ-Тутракан ЕООД по обособени позиции”, открита с Решение № РД-10-02 от дата 
06.01.2020 г. на управителя на МБАЛ-Тутракан ЕООД, за Обособена позиция № 1, Номенклатура 
№ 69 – 20 000 бр. Калцуни, поради причината, че не може да ги достави предвид ситуацията с 
COVID-19 . 

На основание чл.107, т.3, предл. първо от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 
ОТ ПРОЦЕДУРАТА Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД по Обособена позиция № 1, 
Номенклатура № 69, по следните мотиви:   

В отговор на искането за обосновка за начина на образуване на ценовото предложение по 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 69, Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД е 
уведомил писмено, че официално отказва да сключи договор за Обособена позиция № 1, 
Номенклатура № 69. 

Участник № 10 - АГАРТА-ЦМ ЕООД: С писмо, вх. № РД-23-1-274а/08.05.2020 г.  
участникът уведомява, че ще може да  предложи продукта по Обособена позиция № 1, 
Номенклатура № 69 на цена от 0,06 лв. без ДДС.  

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ:  
На основание чл.107, т.3, предл. първо от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

ОТ ПРОЦЕДУРАТА Участник № 10 - АГАРТА-ЦМ ЕООД по Обособена позиция № 1, 
Номенклатура № 69, по следните мотиви:   

В отговор на искането за обосновка за начина на образуване на ценовото предложение по 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 69, Участник № 10 - АГАРТА-ЦМ ЕООД е уведомил  
че ще може да  предложи продукта по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 69 на цена от 
0,06 лв. без ДДС. С оферта, вх. № РД-23-1-100/13.02.2020 г., Участник № 10 - АГАРТА-ЦМ 
ЕООД е представил Ценово предложение по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 69 - 
КАЛЦУНИ, с производител Unimax Medical, с Цена за единица мярка - 0,02 в лв., без ДДС. 

Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД: С писмо, вх. № РД-23-1-279/11.05.2020 г.  
участникът представя следната обосновка: Участникът се ползва с изключителни добри 
търговски условия като дистрибутор на производителите на медицинските изделия. Фирмата е 
оторизиран дистрибутор, което й позволява да оферира цените към крайните клиенти таква, че да 
постига увеличаване на оборота и налагане на пазара на медицински изделия с доказано 
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качество. Участникът не потвърждава оферираната цена за Обособена позиция № 1, 
Номенклатури № 68, 69, 82. 

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ:  
На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, ПРИЕМА, че са посочени обективни обстоятелства, 

свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 
продуктите по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 39, 44, 45, 49, 58, 60, 61, 70, 71, 72, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 107, 112, 120, 121, 123, 124, 126, 132, 135, Обособена позиция № 3, Номенклатура № 17, 
18, 19, поради което и приема  писмената обосновка. Посочените обстоятелства са в пряка и 
непосредствена връзка с изпълнението на обществената поръчка. Договорените икономически 
условия обуславят възможността на участника за предлагане на добри условия и за възложителя. 
Определянето  на  цената  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  е  в  компетенциите  на  
съответния  икономически  оператор  и потенциален  изпълнител  на  поръчката,  която  е  
резултат  от  икономическите възможности и търговската политика за съответния участник за 
спечелването на  поръчката. 

На основание чл.107, т.3, предл. първо от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 
ОТ ПРОЦЕДУРАТА Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД по Обособена позиция 
№ 1, Номенклатури № 68, 69, 82, по следните мотиви:   

Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД не е представил в срок подробна писмена 
обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за начина на образуване на ценовото предложение по 
Обособена позиция № 1, Номенклатури № 68, 69, 82. В отговор на искането за обосновка за 
начина на образуване на ценовото предложение по тази Номенклатура, участникът е посочил 
единствено, не потвърждава предложената цена.  

Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД: С писмо, вх. № РД-23-1-284/11.05.2020 г.  
участникът представя следната обосновка: Фирмата е директен вносител на медицински 
консумативи, превързочни материали и лабораторни консумативи за болничните заведения в 
България от Югоизточна Азия, ЕС, Турция и др. държави. В единичните цени, които е 
калкулирал, са включении всички отстъпки, които фирмите предоставят на участника и които 
той предоставя на клиенти и болнични заведения. Стремежът на фирмата е да поддържа висок 
оборот на медицински изделия, което дава възможност да се регулира търговската печалба. 
Посочва като изключително благоприятни условия за изпълнение на поръчката директният внос 
на медицински изделия от Китай, Индия и Турция през пристанище Варна и доставката със 
собствен транспорт до офисите в страната и лечебните заведения. Стоката се съхранява само в 
собствени складове, без да се заплащат допълнителни наеми и такси. Участикът съчетава 
комбинирани поръчки и от други лечебни заведения, с които има сключени договори, което 
спомага за по-ниските транспортни разходи при изпълнение на поръчката. 

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ:  
            На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, ПРИЕМА, че са посочени обективни обстоятелства, 
свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 
продуктите по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 10, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 59, 88, 
132, поради което и приема  писмената обосновка. Посочените обстоятелства са в пряка и 
непосредствена връзка с изпълнението на обществената поръчка. Договорените икономически 
условия обуславят възможността на участника за предлагане на добри условия и за възложителя. 
Определянето  на  цената  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  е  в  компетенциите  на  
съответния  икономически  оператор  и потенциален  изпълнител  на  поръчката,  която  е  
резултат  от  икономическите възможности и търговската политика за съответния участник за 
спечелването на  поръчката. 

 
Оценка на офертите: 
В резултат на горните констатации и взетите решения, Комисията извършва оценка 

на ценовите предложения следните участници: 
 
1. Участник № 1 - КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 

1, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 2, 6, 15, 21, 28, 29, 35. 
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2. Участник № 2 - МЕДИКАРД  ООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 17, 35, 
36, 37, 39, 61, 63, 96, 97, 98, 107, 112, 115, 116, 118, 124, 125, 126, 129, 130, Обособена позиция № 
2, Номенклатура № 1, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 3, 35. 

3. Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 
67, 68, 88. 

4. Участник № 4 - ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД по Обособена позиция № 3, 
Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31. 

5. Участник № 5 - МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 3, 
Номенклатура № 2. 

6. Участник № 8 - РСР ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатури № 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 57, 58, 59, 84, 85, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 
Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Обособена позиция № 4, 
Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 

7. Участник № 9 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 3, Номенклатура 
№ 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

8. Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 132, 135. 

9. Участник № 11 - ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 
128. 

10. Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД по Обособена позиция № 1, 
Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 
126, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, Обособена позиция № 3, Номенклатура № 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 27, 28. 

11. Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД по Обособена позиция № 1, 
Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 127, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, Обособена 
позиция № 3, Номенклатури № 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28. 

 
Съгласно методиката за оценка, класирането на офертите се извършва въз основа на 

следния критерий за възлагане - най-ниска цена. Комисията сравнява ценовите предложения на 
допуснатите до оценка оферти, като съпоставя Цена в лева, без ДДС, до втори знак след 

десетичната запетая, както следва: Обособена позиция № 1-4 вкл. - Цена в лева, без ДДС, до 

втори знак след десетичната запетая за всяка номенклатура поотделно. За номенклатура без 

подпозиции, Цената в лева, без ДДС, до втори знак след десетичната запетая за 

номенклатурата, е цената за единица мярка на предлаганото медицински изделие. За 

номенклатура с подпозиции, Цената в лева, без ДДС, до втори знак след десетичната запетая 

за номенклатурата, се изчислява като сума от стойностите на всички включени в 

номенклатурата подпозиции, където стойността на всяко медицинско изделие е произведение 

от  Единична стойност в лв. без ДДС, умножена по Брой мерни единици. На първо място се 
класира офертата с предложена най-ниска цена. Останалите оферти заемат места в класирането 
по низходящ ред. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, в случай че най-ниската цена се предлага от двама или 
повече участници в процедурата. 
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 Комисията извърши оценяване на офертите на допуснатите участниците по посочения 
ценови критерий, по номенклатури. Оценяването на участниците по ценови критерий е 
представено в таблица, неразделна част от протокола. 

 
Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, 

на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки: 
Комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, 

на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на съответствие с 
изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на 
първо и второ място.  

За обособена позиция № 1, Номенклатури № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 
55, 57, 67, 68, 78, 79, 80, 81, 88, 132, обособена позиция № 3, Номенклатури № 21, 22, 23,  
Комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на 
повече от двама участници, предвид това, че в съответствие с изискването на чл.61, ал.7 от 
ППЗОП, в хипотезата «обърнат ред» е задължително комисията да класира участници на първо и 
второ място, а по посочените номенклатури повече от двама участници имат равни ценови 
оферти. 

Резултати от работата на Комисията:  
1. Участник № 1 - КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД  

 Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от управителя на ЕООД. От справка в 
Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се управлява и 
представлява от управител (лицето, подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е 
посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва 
подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал 
отговор на насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на 
специфичните основанията за отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 
обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен 
професионален регистър и номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински 
изделия. 
 При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 
декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 
подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя. 

2. Участник № 2 - МЕДИКАРД  ООД  
Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от управителя на ООД. От справка в 

Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се управлява и 
представлява от управител (лицето, подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е 
посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва 
подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал 
отговор на насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на 
специфичните основанията за отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 
обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен 
професионален регистър и номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински 
изделия. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 
декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 
подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя. 

3. Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД  
Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от управителя на ЕООД. От справка в 

Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се управлява и 
представлява от управител (лицето, подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е 
посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва 
подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал 
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отговор на насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на 
специфичните основанията за отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 
обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен 
професионален регистър и номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински 
изделия. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 
декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 
подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя. 

4. Участник № 4 - ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД  
 Участникът е представил 1 брой диск, но при опит на Комисията да провери 
съдържанието му, се установи, че същият не съдържа записани файлове, нито файлове, 
удостоверяващи цифрово подписване. Предвид гореизложеното, Комисията констатира, че не е 
представен запис на ЕЕДОП, тъй като е представен празен електронен носител. Въз основа на 
това, Комисията не може да извърши проверка по отношение на изискванията към личното 
състояние на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП, както и по отношение поставените от 
възложителя критерии за подбор.  

Предвид изложеното, Комисията единодушно реши, на основание чл. 61, т. 5 от 
ППЗОП, писмено да уведоми участника за констатираното несъответствие и за 
възможността в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението да представи нов 
ЕЕДОП – в електронен вид, подписан с електронен подпис, съгласно публикувания 
образец, указанията на възложителя и изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

5. Участник № 5 - МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД  
Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от две лица – управител и 

пълномощник. От справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че 
дружеството се управлява и представлява от управител (лицето е подписало ЕЕДОП). В част ІІ 
на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че участва 
самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на трети 
лица. В част III на ЕЕДОП е дал отговор на насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието 
на задължителните и на специфичните основанията за отстраняване, посочени от възложителя в 
документацията за обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в 
съответен професионален регистър и номера на Разрешението си за търговия на едро с 
медицински изделия. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 
декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 
подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя. 

6. Участник № 8 - РСР ЕООД  
Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от управителя на ЕООД. От справка в 

Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се управлява и 
представлява от управител (лицето, подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е 
посочил, че не е микро-, малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва 
подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал 
отговор на насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на 
специфичните основанията за отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 
обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен 
професионален регистър и номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински 
изделия. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 
декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 
подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя. 

7. Участник № 9 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД  
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Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от три лица. От справка в Търговски 
регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се управлява и представлява 
от управител (лицето е подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е 
микро-, малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, 
както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал отговор на 
насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните 
основанията за отстраняване, посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка. 
В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен професионален регистър и 
номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 
декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 
подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя. 

8. Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД  
Участникът е представил 1 брой диск, но при опит на Комисията да провери 

съдържанието му, се установи, че същият не съдържа записани файлове, нито файлове, 
удостоверяващи цифрово подписване. Предвид гореизложеното, Комисията констатира, че не е 
представен запис на ЕЕДОП, тъй като е представен празен електронен носител. Въз основа на 
това, Комисията не може да извърши проверка по отношение на изискванията към личното 
състояние на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП, както и по отношение поставените от 
възложителя критерии за подбор.  

Предвид изложеното, Комисията единодушно реши, на основание чл. 61, т. 5 от 
ППЗОП, писмено да уведоми участника за констатираното несъответствие и за 
възможността в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението да представи нов 
ЕЕДОП – в електронен вид, подписан с електронен подпис, съгласно публикувания 
образец, указанията на възложителя и изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

9. Участник № 11 - ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД  
Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от управителя на ЕООД. От справка в 

Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се управлява и 
представлява от управител (лицето, подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е 
посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва 
подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал 
отговор на насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на 
специфичните основанията за отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 
обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен 
професионален регистър и номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински 
изделия. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 
декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 
подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя. 

10. Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД  
Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от четири лица – трима членове на 

съвета на директорите и пълномощник. От справка в Търговски регистър по партидата на 
дружеството, се установи че дружеството се представлява от изпълнителен директор (лицето е 
подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че не е микро-, малко или средно 
предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да 
ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал отговор на насочващите въпроси, 
като е декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за 
отстраняване, посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка. В част ІV, 
раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен професионален регистър и номера на 
Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 
декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 
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подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя. 

11. Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД  
 Участникът е представил 1 брой диск. След проверка на съдържанието му и справка в 
Търговския регистър по партидата на дружеството, Комисията установи, че същият съдържа 
файл ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от управителя на дружеството, но в този файл не е 
вписана никаква информация за дружестовото. Въз основа на това, Комисията не може да 
извърши проверка по отношение на изискванията към личното състояние на лицето/лицата по чл. 
40 от ППЗОП, както и по отношение поставените от възложителя критерии за подбор.  

Предвид изложеното, Комисията единодушно реши, на основание чл. 61, т. 5 от 
ППЗОП, писмено да уведоми участника за констатираното несъответствие и за 
възможността в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението да представи нов 
ЕЕДОП – в електронен вид, подписан с електронен подпис, съгласно публикувания 
образец, указанията на възложителя и изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

 
С писмо, изх. № РД-23-1-460/17.06.2020 г., на основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП, е дадена 

възможност на Участник № 4 - ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД, в срок до 5 работни дни от датата 
на получаване на уведомлението, да представи нов ЕЕДОП – в електронен вид, подписан с 
електронен подпис, съгласно публикувания образец, указанията на възложителя и изискванията 
на ЗОП и ППЗОП. С писмо, вх. № РД-23-1-373A/19.06.2020 г. на МБАЛ-Тутракан ЕООД, в 
указания срок, Участник № 4 - ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е представил нов ЕЕДОП.  

След извършен подробен преглед, комисията установи, че допълнително представения 
ЕЕДОП от Участник № 4 - ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е  подписан от две лица. От справка в 
Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се управлява и 
представлява от двама управители (лицата са подписали ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП 
участникът е посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, без 
да ползва подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на 
ЕЕДОП е дал отговор на насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на 
задължителните и на специфичните основанията за отстраняване, посочени от възложителя в 
документацията за обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в 
съответен професионален регистър и номера на Разрешението си за търговия на едро с 
медицински изделия. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 
декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 
подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя. 

 
С писмо, изх. №  РД-23-1-461/17.06.2020 г., на основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП, е дадена 

възможност на Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, в срок до 5 работни дни от датата на 
получаване на уведомлението, да представи нов ЕЕДОП – в електронен вид, подписан с 
електронен подпис, съгласно публикувания образец, указанията на възложителя и изискванията 
на ЗОП и ППЗОП. С писмо, вх. № РД-23-1-380/24.06.2020 г. на МБАЛ-Тутракан ЕООД, в 
указания срок, Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД е представил нов ЕЕДОП.  

След извършен подробен преглед, комисията установи, че допълнително представения 
ЕЕДОП от Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД е подписан от едно лице. От справка в 
Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се управлява и 
представлява от управител (лицето е подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е 
посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва 
подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал 
отговор на насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на 
специфичните основанията за отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 
обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен 
професионален регистър и номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински 
изделия. 
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При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 
декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 
подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя. 

 
С писмо, изх. № РД-23-1-462/17.06.2020 г., на основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП, е дадена 

възможност на Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, в срок до 5 работни дни от датата 
на получаване на уведомлението, да представи нов ЕЕДОП – в електронен вид, подписан с 
електронен подпис, съгласно публикувания образец, указанията на възложителя и изискванията 
на ЗОП и ППЗОП. С писмо, вх. №- РД-23-1-374A/22.06.2020 г  на МБАЛ-Тутракан ЕООД, в 
указания срок, Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД  е представил нов ЕЕДОП.  

След извършен подробен преглед, комисията установи, че допълнително представения 
ЕЕДОП от Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД е подписан от едно лице. От справка в 
Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се управлява и 
представлява от управител (лицето е подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е 
посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва 
подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал 
отговор на насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на 
специфичните основанията за отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 
обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен 
професионален регистър и номера на Разрешението си за търговия на едро с медицински 
изделия. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 
декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 
подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя. 

 
В резултат от проверката по чл.61, т.4 - 7 от ППЗОП, комисията единодушно РЕШИ: 
На изискванията за лично състояние и обявените от възложителя критерии за 

подбор отговаря и до класиране се допуска офертата на: 
1. Участник № 1 - КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 

1, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 2, 6, 15, 21, 28, 29, 35. 
2. Участник № 2 - МЕДИКАРД  ООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 17, 35, 

36, 37, 39, 61, 63, 96, 97, 98, 107, 112, 115, 116, 118, 124, 125, 126, 129, 130, Обособена позиция № 
2, Номенклатура № 1, Обособена позиция № 4, Номенклатура № 1, 3, 35. 

3. Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 
67, 68, 88. 

4. Участник № 4 - ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД по Обособена позиция № 3, 
Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31. 

5. Участник № 5 - МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 3, 
Номенклатура № 2. 

6. Участник № 8 - РСР ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатури № 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 57, 58, 59, 84, 85, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 
Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Обособена позиция № 4, 
Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 

7. Участник № 9 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД по Обособена позиция № 3, Номенклатура 
№ 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

8. Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 132, 135. 

9. Участник № 11 - ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 
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128. 
10. Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД по Обособена позиция № 1, 

Номенклатура № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 
126, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, Обособена позиция № 3, Номенклатура № 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 27, 28. 

11. Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД по Обособена позиция № 1, 
Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 127, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, Обособена 
позиция № 3, Номенклатури № 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28. 

 
Класиране: 
Комисията единодушно РЕШИ: Класира на първо и второ място участниците, съгласно 

критерия за възлагане „най-ниска цена”, по номенклатури, съгласно таблица, неразделна част от 
протокола. Останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират. 

 
Комисията установи, че две или повече оферти са класирани на първо място за:  
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 26: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 

АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 27: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 

АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 28: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 

АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 29: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 

АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 30: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 

АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 31: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 

АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 46: Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, 

Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 47: Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, 

Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 48: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 

АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 51: Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, 

Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 52: Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, 

Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 53: Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, 

Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 54: Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, 

Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 55: Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, 

Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 57: Участник № 8 - РСР ЕООД и Участник № 

12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 67: Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД 

и Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 
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Обособена позиция № 1, Номенклатура № 68: Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД 
и Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД; 

Обособена позиция № 1, Номенклатура № 78: Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 

Обособена позиция № 1, Номенклатура № 79: Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 

Обособена позиция № 1, Номенклатура № 80: Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 

Обособена позиция № 1, Номенклатура № 81: Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 

Обособена позиция № 1, Номенклатура № 88: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 
АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 

Обособена позиция № 1, Номенклатура № 132: Участник № 12 - СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 

Обособена позиция № 3, Номенклатура № 21: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 
АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 

Обособена позиция № 3, Номенклатура № 22: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 
АД и Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 

Обособена позиция № 3, Номенклатура № 23: Участник № 9 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА 
ООД и Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД. 

 
На основание чл.58, ал.3 от ППЗОП, комисията взе решение да проведе публично жребий 

за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.  
Комисията реши жребият да се проведе на 29.06.2020 г., 15.00 часа, в МБАЛ-Тутракан 

ЕООД – Кабинет на управителя. Решено беше уведомлението за провеждане на жребия да бъде 
публикувано на Профила на купувача и изпратено по електронна поща на участниците, измежду 
които ще се определя изпълнител.  

В обявеното време - 29.06.2020 г., 15.00 часа, в в МБАЛ-Тутракан ЕООД – Кабинет на 
управителя, не се явиха представители на участниците. 

Председателят на комисията разясни на присъстващите реда за провеждане на жребий, а 
именно: Поставя на масата две сгънати листчета (за Обособена позиция № 1, Номенклатура № 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 48, 57, 67, 68, 88, 132, Обособена позиция № 3, Номенклатура № 21, 22, 23),  
съответно три сгънати листчета за Обособена позиция № 1, Номенклатура  № 46, 47, 51, 52, 53, 
54, 55, 78, 79, 80, 81. На едното листче е изписана цифрата едно римско, а на другото – цифрата 
две римско, респективно за Обособена позиция № 1, Номенклатура  № 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 
78, 79, 80, 81 - на третото – три римско. Председателят тегли листче за определяне на 
поредността, в която ще изтегли класацията. По поредността, изтеглена с римските цифри, 
председателят на комисията, тегли листче. Печели кандидатът, в чиито ред на теглене се изтегли 
листче с арабска цифра 1 /едно/. 

 
За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 26: Председателят изтегли едно римско за 

Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, а за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД 
– две римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 
Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 27: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, а за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 
– две римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 13 
- ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 28: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, а за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД 
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– две римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 12 
- СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 29: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, а за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 
– две римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 12 
- СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 30: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, а за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД 
– две римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 13 
- ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 31: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, а за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 
– две римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 12 
- СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 48: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, а за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД 
– две римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 12 
- СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 57: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 8 - РСР ЕООД, а за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – две римско. След 
това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на едното, от които е 
изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По поредността, изтеглена с 
римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 12 - СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 67: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД, а за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – две 
римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 12 
- СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 68: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, а за Участник № 3 - МЕДИКАЛПАРК ЕООД – две 
римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 3 - 
МЕДИКАЛПАРК ЕООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 88: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, а за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД 
– две римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 13 
- ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 132: Председателят изтегли едно римско 
за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, а за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ 
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ООД – две римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати 
листчета, на едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две 
арабско. По поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за 
Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 3, Номенклатура № 21: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, а за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 
– две римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 12 
- СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 3, Номенклатура № 22: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, а за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 
– две римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 12 
- СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 3, Номенклатура № 23: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 9 - ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД, а за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – 
две римско. След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на 
едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 9 - 
ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 46: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД – 
две римско, а за Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД – три римско. След това председателят на 
комисията постави на масата три сгънати листчета, на едното, от които е изписана цифрата едно 
арабско, на другото – цифрата две арабско, на третото – цифрата три арабско. По поредността, 
изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 12 - 
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 47: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД – две 
римско, а за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – три римско. След това председателят 
на комисията постави на масата три сгънати листчета, на едното, от които е изписана цифрата 
едно арабско, на другото – цифрата две арабско, на третото – цифрата три арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 12 
- СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 51: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД – 
две римско, а за Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД – три римско. След това председателят на 
комисията постави на масата три сгънати листчета, на едното, от които е изписана цифрата едно 
арабско, на другото – цифрата две арабско, на третото – цифрата три арабско. По поредността, 
изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 10 – АГАРТА-
ЦМ ЕООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 52: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 
две римско, а за Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД – три римско. След това председателят на 
комисията постави на масата три сгънати листчета, на едното, от които е изписана цифрата едно 
арабско, на другото – цифрата две арабско, на третото – цифрата три арабско. По поредността, 
изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 10 – АГАРТА-
ЦМ ЕООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 53: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД – 
две римско, а за Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД – три римско. След това председателят на 
комисията постави на масата три сгънати листчета, на едното, от които е изписана цифрата едно 
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арабско, на другото – цифрата две арабско, на третото – цифрата три арабско. По поредността, 
изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 10 – АГАРТА-
ЦМ ЕООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 54: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 
две римско, а за Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД – три римско. След това председателят на 
комисията постави на масата три сгънати листчета, на едното, от които е изписана цифрата едно 
арабско, на другото – цифрата две арабско, на третото – цифрата три арабско. По поредността, 
изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 12 - 
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 55: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД две 
римско, а за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД – три римско. След това 
председателят на комисията постави на масата три сгънати листчета, на едното, от които е 
изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско, на третото – цифрата три 
арабско. По поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 78: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 
две римско, а за Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД – три римско. След това председателят на 
комисията постави на масата три сгънати листчета, на едното, от които е изписана цифрата едно 
арабско, на другото – цифрата две арабско, на третото – цифрата три арабско. По поредността, 
изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 10 – АГАРТА-
ЦМ ЕООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 79: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД – две 
римско, а за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – три римско. След това председателят 
на комисията постави на масата три сгънати листчета, на едното, от които е изписана цифрата 
едно арабско, на другото – цифрата две арабско, на третото – цифрата три арабско. По 
поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 13 
- ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 80: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД – 
две римско, а за Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД – три римско. След това председателят на 
комисията постави на масата три сгънати листчета, на едното, от които е изписана цифрата едно 
арабско, на другото – цифрата две арабско, на третото – цифрата три арабско. По поредността, 
изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник № 10 – АГАРТА-
ЦМ ЕООД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 1, Номенклатура № 81: Председателят изтегли едно римско за 
Участник № 10 – АГАРТА-ЦМ ЕООД, за Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД две 
римско, а за Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД – три римско. След това 
председателят на комисията постави на масата три сгънати листчета, на едното, от които е 
изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско, на третото – цифрата три 
арабско. По поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за 
Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

 
Въз основа на проведения жребий, за изпълнител се определя за: 

Обособена позиция № 1, Номенклатура № 26: Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 27: Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 28: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 29: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 30: Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 31: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 
Обособена позиция № 1, Номенклатура № 46: Участник № 12 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 




