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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ
ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл. 103 ал. 1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет "Доставка 
на лабораторни консумативи за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД ". 
Процедурата е обявена с Решение № РД-03-36/02.06.2017 г. на Изпълнителния 
директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2017-0018. Комисията за 
извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти е 
назначена със Заповед № РД-02-397/11.07.2017 г. на Изпълнителния директор.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. След проверката за липса, непълнота или несъответствие на 
информацията и документите, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 
комисията изготви Протокол №1/29.08.2017 г. с констатации относно наличието и 
редовността на изискуемите от Възложителя документи, и съответствието с критериите 
за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на 
всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
участниците представиха изискуемите документи, които комисията разгледа на закрито 
заседание на 07.09.2017 г.

1. С писмо Вх. № 1566 - 1/31.08.2017 г. „Оптим Ко” ООД представи нов ЕЕДОП с 
коректно попълнени данни в Част II „Информация за икономическия оператор'” -  поле 
„Отговор” на “Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които 
икономическият оператор желае да направи оферта”. Новият ЕЕДОП е подписан от 
лицата, представляващи участника по закон.
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на „Оптим Ко” ООД 
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Оптим Ко” ООД до следващия етап на процедурата.

2. С писмо Вх. № 1566 - 2/04.09.2017 г. „Биосистеми” ООД представи нов ЕЕДОП с 
коректно попълнени данни в Част III: “Основания за изключване”, таблица Г "Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”. Новият 
ЕЕДОП е подписан от лицето, представляващо участника по закон.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на „Биосистеми” ООД 
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това
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обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Биосистеми” ООД до следващия етап на процедурата.

3. С писмо Вх. № 1566 - 3/04.09.2017 г. „Данс Фарма” ЕООД представи:
- нов ЕЕДОП с коректно попълнени данни в Част III: “Основания за изключване”, 
таблица Г “Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 
членка”. Новият ЕЕДОП е подписан от лицето, представляващо участника по закон.
- Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, 
както и информация относво правно-организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на „Данс Фарма” ЕООД 
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Данс Фарма” ЕООД до следващия етап на процедурата.

3. С писмо Вх. № 1566 - 4/05.09.2017 г. “Амекс България” ЕООД представи:
- нов ЕЕДОП с вписано лицето, представляващо участника по закон, в съответствие с 
чл. 40 ал. 1 и ал. 2, т. 4 и т. 8 от ППЗОП, Част II: “Информация за икономическия 
оператор”, таблица Б “Информация за представителите на икономическия оператор”. 
Новият ЕЕДОП е подписан от управителя Едуард Бодензеер.
- Списък и декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, 
ал. 3 от ЗОП, както и информация относво правно-организационната форма, под която 
участникът осъществява дейността си”.
- Декларации по чл.54 и чл. 55 от ЗОП подписани от управителя Едуард Бодензеер и 
пълномощника Стефан Гайдарждиев.
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на “Амекс България” 
ЕООД съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Амекс България” ЕООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 08.09.2017 г. комисията разгледа техническите 
предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с 
изпълнението на поръчката. Техническо предложение следва да съдържа:
1 .Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация, изготвено по Приложение № 4, включващо, срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 5;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 6;
5.Заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителите на медицински изделия (лабораторни консумативи).
6. Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицински изделия 
(лабораторни консумативи) са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.
7. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за 
целия срок на договора -  свободен текст;
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за 
всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, 
т. 1 от ППЗОП.
Техническите предложения на участниците са както следва:

1.„Химтекс” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 
6, 7, обособена позиция № 2 артикули 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, обособена позиция № 3



номенклатурни единици 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, обособена позиция № 4 
номенклатурни единици 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 1 и съдържа пет технически предложения.

Техническите предложения за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
2, 3, 4, 5, 6, 7, обособена позиция № 2 артикули 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, обособена позиция 
№ 3 номенклатурни единици 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и обособена позиция № 
4 номенклатурни единици 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 4 - без да е посочено търговско 
наименование на оферираните лабораторни консумативи. Срокът на доставка за 
обособените позиции е 72 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката не 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска ’’Химтекс” ООД до отваряне на ценовите предложения.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Химтекс” ООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 2, 3, 4, 5, 6, 7, обособена позиция № 2 артикули 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, обособена 
позиция № 3 номенклатурни единици 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и обособена 
позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Мотиви: Предложенията за изпълнение на поръчката не отговарят на изискванията на 
Възложителя - не е посочено търговско наименование на оферираните лабораторни 
консумативи.

Техническото предложение за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 
1 съдържа всички изискуеми документи, като предоставеното ISO 9001:2008 на 
производителя „Панреак Камика С.Л.У.” е със срокът на валидност до 08.02.2017 г. 
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 4 - без да е 
посочено търговско наименование на оферираните лабораторни консумативи. Срокът 
на доставка за обособената позиция е 72 часа. Предложението за изпълнение на 
поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска ’’Химтекс” ООД до отваряне на ценовите предложения.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Химтекс” ООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна 
единица 1.
Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на 
Възложителя - не е посочено търговско наименование на оферираните лабораторни 
консумативи и е предоставено ISO 9001:2008 на производителя „Панреак Камика 
С.Л.У.” със срокът на валидност до 08.02.2017 г.

2. Офертата на участника “Медицинска Техника Инженеринг”ООД е за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 7, обособена позиция № 2 артикули 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 4, 12, 13, 14 и 
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 1 и съдържа четири технически 
предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 4. Оферираните лабораторни 
консумативи отговарят на изискванията на Възложителя. Срокът на доставка за 
обособените позиции е 72 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска “Медицинска Техника Инженеринг” ООД до отваряне на ценовите
предложения.

3. „Аквахим” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 2 артикули 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 
съдържа техническо предложение.



Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 4 - без да е посочено търговско 
наименование на оферираните лабораторни консумативи. Срокът на доставка за 
обособената позиция е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката не 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Аквахим” АД до отваряне на ценовото предложение.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЮП комисията предлага „Аквахим” АД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 2 артикули 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8.
Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на 
Възложителя - не е посочено търговско наименование на оферираните лабораторни 
консумативи.

4. „БГ Мед” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 2, 3 и 
съдържа техническо предложение.

Техническото предложения за обособената позиция съдържат всички 
изискуеми документи и е в съответствие с документацията. Предложението за 
изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 4. Оферираните лабораторни 
консумативи отговарят на изискванията на Възложителя. Срокът на доставка за 
обособената позиция е 24 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „БГ Мед” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

5. “Елпак Лизинг” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 3, 4, 5, 6, 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 4, 13 и съдържа две технически 
предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 4. Оферираните лабораторни 
консумативи отговарят на изискванията на Възложителя. Срокът на доставка за 
обособените позиции е 72 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Елпак Лизинг” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

6. „Биосистеми” ООД
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 номенклатурна единица 4 и 
съдържа техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 4. Оферираните лабораторни консумативи 
отговарят на изискванията на Възложителя, с изключение на обособена позиция № 4 
номенклатурна единица 4 артикул 11 -  “Удължени стерилни типчета с аерозолна 
бариера RNAseDNAase free до 200 pL, съвместими с Finnpipette F3” — участникът е 
оферирал “Стерилни удължени типчета с филтър, 200мкл XL, за Finnpipette F3 на 
Старлаб ГмбХ.”, без да е посочил броя типчета в опаковка.
От направена справка в сайта на производителя https://www.starlabgroup.com на адрес: 
https://www.starlabgroup.com/GB-en/consumables/pipette-tips_WebPSub-155853/exteiided- 
lerigth-tips PF-SL-154S36.html#tab=additonalsize е видна следната продуктова 
информация относно разфасовката на медицинските консумативи -  „8 пакета х 204 бр. 
или 1 опаковка х 1000 бр.” при изискване на Възложителя за разфасовка -  “по 96 броя” 
Срокът на доставка за обособената позиция е 72 часа. Предложението за изпълнение на 
поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

https://www.starlabgroup.com


Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Биосистеми” ООД до отваряне на ценовото предложение.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Биосистеми” 
ООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 4 
номенклатурна единица 4.
Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

7. „Оптим Ко” ООД
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 3, 4, 7, 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 4, 6, 7, 9, обособена позиция № 4 
номенклатурна единица 8 и съдържа три технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 
7 съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с документацията 
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 4. 
Оферирания лабораторен консуматив не отговаря на изискванията на Възложителя -  
участникът е оферирал “Предметни стъкла, шлифовани 26 х 76 х 1 мм., 72 бр./оп.”, при 
изискване на Възложителя за разфасовка от “50 бр./оп.”
Срокът на доставка за обособената позиция е 72 часа. Предложението за изпълнение на 
поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Оптим Ко” ООД до отваряне на ценовото предложение.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Оптим Ко” ООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 7.
Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

Техническите предложения за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
3, 4, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 4, 6, 7, 9 и обособена позиция 
№ 4 номенклатурна единица 8 съдържат всички изискуеми документи и са в 
съответствие с документацията. Оферираните лабораторни консумативи отговарят на 
изискванията на Възложителя. Предложенията за изпълнение на поръчката са 
изготвени по Приложение № 4. Срокът на доставка за обособените позиции е 72 часа. 
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Оптим Ко” ООД до отваряне на ценовите предложения.

8 . "Антисел България” ООД
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 номенклатурна единица 4 и 
съдържа техническо предложение.

Техническото предложения за обособената позиция съдържат всички 
изискуеми документи и е в съответствие с документацията. Предложението за 
изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 4. Оферираните лабораторни 
консумативи отговарят на изискванията на Възложителя. Срокът на доставка за 
обособената позиция е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Антисел България” ООД до отваряне на ценовото предложение.

9. „Данс Фарма” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 7, 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 5, 7, 8, 11 и обособена позиция № 
4 номенклатурни единици 2, 5, 7, 9, 10, 11 и съдържа три технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 4 - без да е посочено



търговско наименование на оферираните лабораторни консумативи. Срокът на 
доставка за обособените позиции е 72 часа. Предложенията за изпълнение на 
поръчката не отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Данс Фарма” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Данс Фарма” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 7, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 5, 7, 8, 
11 и обособена позиция № 4 номенклатурни единици 2, 5, 7, 9, 10, 11.
Мотиви: Предложенията за изпълнение на поръчката не отговарят на изискванията на 
Възложителя - не е посочено търговско наименование на оферираните лабораторни 
консумативи.

10. “Амекс България” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и съдържа две технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 не съдържа всички изискуеми документи.
Липсват заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2008 или 
еквивалент на производителите на медицински изделия (лабораторни консумативи) 
„Nalgene” и „GBO”.
Нередовни са предоставените сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителите на медицински изделия (лабораторни консумативи) както следва:
- незаверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 на производителя 
„ISOLAB SDN BND” -  Малайзия, което е без превод на български език и със срок на 
валидност до 18.02.2016 г.
- незаверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 на производителя 
„Paul Marienfeld” GmbH & Co. KG, което е без превод на български език.
- незаверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 на производителя 
„Carl Roth” GmbH & Co което е без превод на български език и със срок на валидност 
до 05.07.2016 г.
- незаверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 на 
производителя G.IM.A. S.p.A, което е без превод на български език и със срок на 
валидност до 02.12.2007 г.
- незаверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 на производителя 
,,AHN Biotechnologie” GmbH, което е без превод на български език и със срок на 
валидност до 05.07.2017 г.
Предложението за изпълнение на поръчката не е изготвено по Приложение № 4.
Не е посочен срок на доставка за обособената позиция.
Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска “Амекс България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага “Амекс
България” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция 
№ 3 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на 
Възложителя. Липсват заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2008 
или еквивалент на производителите на медицински изделия (лабораторни консумативи) 
„Nalgene" и „GBO”. Нередовни са предоставените сертификати EN ISO 9001:2008 на 
производителите на медицински изделия (лабораторни консумативи) „ISOLAB SDN 
BND” -  Малайзия, „Paul Marienfeld” GmbH & Co. KG, „Carl Roth” GmbH & Co, ,,AHN 
Biotechnologie” GmbH и сертификат EN ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 на 
производителя G.IM.A. S.p.A. Предложението за изпълнение на поръчката не е 
изготвено по Приложение № 4. Не е посочен срок на доставка за обособената позиция.

Техническото предложение за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 не съдържа всички изискуеми документи.



Липсват заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2008 или 
еквивалент на производителите на медицински изделия (лабораторни консумативи) 
,,GBO”, “Corning”, “Fisher Scientific”, “Marienfeld”, “Biomereaux”, “Falcon”.
Нередовни са предоставените сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителите на медицински изделия (лабораторни консумативи) както следва:
- незаверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 на производителя 
„ISOLAB SDN BND” -  Малайзия, което е без превод на български език и със срок на 
валидност до 18.02.2016 г.
- незаверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 на производителя 
„Paul Marienfeld” GmbH & Co. KG, което е без превод на български език.
- незаверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 на производителя 
„Carl Roth” GmbH & Co което е без превод на български език и със срок на валидност 
до 05.07.2016 г.
- незаверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 на 
производителя G.IM.A. S.p.A, което е без превод на български език и със срок на 
валидност до 02.12.2007 г.
- незаверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 на производителя 
,,AHN Biotechnologie” GmbH, което е без превод на български език и със срок на 
валидност до 05.07.2017 г.
Предложението за изпълнение на поръчката не е изготвено по Приложение № 4.
Не е посочен срок на доставка за обособената позиция.
Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска “Амекс България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага “Амекс
България” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция 
№ 4 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на 
Възложителя. Липсват заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2008 
или еквивалент на производителите на медицински изделия (лабораторни консумативи) 
,,GBO”, “Corning”, “Fisher Scientific”, “Marienfeld”, “Biomereaux”, “Falcon”. Нередовни 
са предоставените сертификати EN ISO 9001:2008 на производителите на медицински 
изделия (лабораторни консумативи) „ISOLAB SDN BND” -  Малайзия, „Paul 
Marienfeld” GmbH & Co. KG, „Carl Roth” GmbH & Co, ,,AHN Biotechnologie” GmbH и 
сертификат EN ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 на производителя G.IM.A. S.p.A. 
Предложението за изпълнение на поръчката не е изготвено по Приложение № 4. Не е 
посочен срок на доставка за обособената позиция.

На 12.09.2017 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за обособените позиции и 
номенклатурни единици. С писмо публикувано на Профила на купучава на 
07.09.2017 г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне 
на Пликове №№ 3. На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени 
представители на участниците.

След като отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
обособените позиции и номенклатурни единици, и оповести предлаганите цени, 
комисията провери финансовите предложения за съответствие с изискванията на 
документацията, както и за аритметични грешки.

Комисията установи, че част от ценовите предложения на „БГ Мед” ЕООД не 
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Ценовото предложение 
на участника надвишава заложената в документацията прогнозна стойност за 
обособена позиция № 5, номенклатурна единица 3.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „БГ Мед” ЕООД да 
не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5, 
номенклатурна единица 3.



Мотиви:
Ценовото предложение на участника надвишава заложената в документацията 
прогнозна стойност за обособена позиция № 5, номенклатурна единица 3.

Комисията установи, че част от ценовите предложения на “Елпак Лизинг” 
ЕООД не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Ценовите 
предложения на участника надвишават заложените в документацията прогнозни 
стойности за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 4 и обособена позиция 
№ 3, номенклатурна единица 4.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя “Елпак Лизинг” 
ЕООД да не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция № 1, номенклатурна единица 4 и обособена позиция № 3, номенклатурна 
единица 4.
Мотиви:
Ценовите предложения на участника надвишават заложените в документацията 
прогнозни стойности за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 4 и 
обособена позиция № 3, номенклатурна единица 4.

Цените от офертите на участниците за обособените позиции и номенклатурни 
единици са дадени в Приложение № 1, неделима част от Протокол № 2.

Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена» за всяка 
номенклатурна единица от обособена позиция, при изпълнени всички предварително 
обявени от Възложителя условия.

Класирането на участниците е отразено в Приложение № 2, неделима част от 
Протокол № 2.

С Писмо Изх. № 971/12.09.2017 г. на основание чл.58, ал.З от ППЗОП бяха 
поканени класираните на първо място участници „МТИ” ООД, “Елпак Лизинг” 
ЕООД и „Оптим Ко” ООД за провеждане на публичен жребий на 14.06.2017 г. от 
10.00 ч. за определяне на изпълнител за обособени позиции и номенклатурни единици 
както следва:

обособена позиция № 1 -  номенклатурна единица 3 - между „МТИ” ООД, “Елпак 
Лизинг” ЕООД и „Оптим Ко” ООД;
обособена позиция № 1 - номенклатурна единица 4 - между „МТИ” ООД и „Оптим 
Ко” ООД;
обособена позиция № 3 -  номенклатурна единица 4 -  между „МТИ” ООД и „Оптим 
Ко” ООД;
обособена позиция № 3 -  номенклатурна единица 13- между „МТИ” ООД и “Елпак 
Лизинг” ЕООД;

На жребия присъстваха упълномощените представители на участниците “Елпак 
Лизинг" ЕООД - г-н Мустафа Гурурлу и „Оптим Ко” ООД -  Филип Николов.

Жребият определи “Елпак Лизинг” ЕООД - за изпълнител на обществената поръчка 
за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 3 и 
второ място за участника „МТИ” ООД; 
трето място за участника „Оптим Ко” ООД.
Жребият определи „Оптим Ко” ООД - за изпълнител на обществената поръчка за 
обособена позиция № 1, номенклатурна единица 4 и 
второ място за участника „МТИ” ООД.
Жребият определи „МТИ” ООД - за изпълнител на обществената поръчка за 
обособена позиция № 3, номенклатурна единица 4 и 
второ място за участника „Оптим Ко” ООД.
Жребият определи “Елпак Лизинг” ЕООД - за изпълнител на обществената поръчка 
за обособена позиция № 3, номенклатурна единица 13 и 
второ място за участника „МТИ” ООД.



Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата да 
бъде прекратена за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 2, 3, 15 и 
обособена позиция № 4 номенклатурна единица 3.

За обособена позиция № 3 номенклатурни единици 2, 3, 15 и обособена позиция № 4
номенклатурна единица 3 няма подадена нито една оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да 
бъде прекратена за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 5, 8, 10, 11, 
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и обособена 
позиция № 5 номенклатурна единица 3.

За обособена позиция № 3 номенклатурни единици 5, 8, 10, 11 и обособена 
позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 3 подадените оферти не отговарят на изискванията на 
възложителя.

Протокол № 2 отразява работата на комисията по разглеждане на допълнително 
предоставените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от bb3j техническите и ценовите

Мотиви:

Мотиви:

предложения на участниците, и е подписан на 2017 г.

Комисия:



Приложение № 1

об.
поз.
№/
н.е.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

прогнозна 
стойност на 
обособена 

позиция/ном  
енклатурна 

единица

мти БГ Мед Елпак Оптим Ко Антисел

1 2 6
1 Консумативи за Клинична лаборатория
1 Консумативи за вземане на проба за кръвногазов анализ 5000,00 4212,50
1 Капилярки 200 pi 510,00
2 Капилярки 140 pi 722,51
3 Телчета 975,00
4 Тапи за капилярки 1105,00

5 Термо -  принтера хартия 37, 80, 110 mm 900,00

2
Епруветки тип затворена система за взимане на венозна, 
периферна кръв и урина

172000,00 156134,00

1
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв за сепариране на серум -  пластмасов 
активатор на кръвосъсирване, 6 ml

30000,00

2
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв за сепариране на серум -  пластмасов 
активатор на кръвосъсирване, с инертен сепариращ гел, 5 ml

26000,00

3
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма с инертен 
сепариращ гел -  пластмасов с литиев хепарин, 4 ml

2600,00

4
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв 
-  пластмасов, с К2 EDTA, 3 ml

12000,00

5

Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв, коагулация, 3,8% sodium citrate, с 
протекция на моларността на цитрата и единичен маркер за 
количеството на кръвта, 2 или 3 ml

8000,00



6
Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с 
натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни 
методи за отчитане на 60 минути

330,00

7
Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с 
натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни 
методи за отчитане на 30 минути

16500,00

8
Игла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за 
вземане на кръв, обезопасени, 21G, 19 см 13992,00

9
Игла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за 
вземане на кръв, обезопасени с бутон за прибиране на иглата, 21G, 
19 см. Директива 2010/32/EU

1150,00

10 Острие за правене на кръвна натривка 70,00
11 Пластмасов държател за еднократна употреба 100,00

12
Пластмасов държател за многократна употреба, с автоматично 
изхвърляне на иглата след пробовземане 400,00

13
Пластмасов държател с вграден предпазител, заключващ механично 
иглата след пробовземане за еднократна употреба. Директива 
2010/32/EU

190,00

14
Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично 
заключване на иглата в холдера слелд пробовземане. Директива 
2010/32/EU

1200,00

15
Стерилен комплект от пластмасов държател с вградена игла, 21G 1 
1/2 за еднократна употреба, с автоматично заключване на игллата 
по време на пробовземане. Директива 2010/32/EU

1200,00

16 Игла за вакуумна епроветка 21G 1 1/2 15300,00

17 Щифтове тип ланцет -  метални, конусен връх, двустранно заточени 300,00

18
Автоматична ланцета -  обезопасена тип "гилотина", 17G/23G/28G. 
Пластмасово тяло с капаче и вграден стерилен ланцет с регулиран 
предпазен пружинен механизъм. Директива 2010/32/EU

6600,00

19 Луер адаптори за затворена система 200,00

20
Микроконтейнер с EDTA -  до 200 pi в комплект с дозираща 
капилярка 7200,00

21
Микроконтейнер за сепариране на серум -  пластмасов, активатор на 
кръвосъсирване с инертен сепариращ гел -  до 200 pi в коомплект с 
дозираща капилярка

6600,00



22
Микроконтейнер за серумен анализ с клет-активатор до 200 pi в 
комплект с дозираща капилярка 450,00

23
Кмикроконтейнер за СУЕ до 200 pi в комплект с дозираша капилярка 
и пипета за отчитане 3750,00

24
Микроконтейнер за коагулация в комплект с дозираща капилярка до 
300 pi 300,00

25
Микроконтейнер с боя за оцветяване на ретикулоцити в комплект с 
дозираща капилярка и капачка 152,00

26 Контейнер CPDA-1 за отделяне на богата на тромбоцити плазма 70,00

27
Микроконтейнер за определяне на кръвна за захар в периферна 
кръв със стабилизатор NaF в комплект с дозираща капилярка до 200 
Ml

300,00

28
Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на урина, конично дъно без адитив, 13x100, 9,5 
ml

280,00

29 Холдер за трансфер на урина 10 см 200,00

30 Чашка с вграден холдер за трансфер на урина 100 ml, стерилна 700,00

3 Епруветки тип Епендорф с капаче 620,00 620,00 620,00 620,00
4 Пипетки тип Пастьор 1 -  3ml нестерилни 240,00 240,00 320,00 240,00
5 Автоматични пипети вариабилни 400,00 389,00
6 Автоматични пипети с фиксиран обем 850,00 840,00
7 Предметни стъкла шлифовани 200,00 185,00

2
Консумативи за Отделение по обща и клинична патология и 
съдебна медицина

21000,00 16686,25

1 Силанизирани стъкла 1751,75
2 Ножчета за еднократна употреба за микротом - тесен профил 9000,00
3 Предметни стъкла двойно матирани 3015,00
4 Покривни стъкла

размер 24x40 64,50

размер 24x50 725,00

размер 24x60 300,00

5 Биопсични касети



за щипкови биопсии с 1 гнездо със ситна решетка 780,00

за големи биопсии с 1 гнездо със ситна решетка 300,00

6 Транспортни касети за 5бр. стъкла 300,00
7 Транспортни касети за Збр. стъкла 250,00
8 Транспортни касети за 2бр. стъкла 200,00

3
Консумативи за ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА  
ХЕМАТОЛОГИЯ

1 Епруветки и стативи за епруветки 1800,00 1762,00 1369,00
1 Пластмасови епруветки (прозрачни) 12x75 1350,00 900,00
2 Пластмасови епруветки (прозрачни) 15x100 250,00 250,00
3 Стативи за епруветки 12x75 66,00 111,00
4 Стативи за епруветки 15x100 96,00 108,00
2 Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 12 гнезда (4x3) 100,00
3 Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 40 гнезда (8x5) 100,00
4 Пипети (пастьорови, пластични)3 мл 1200,00 1200,00 1600,00 1200,00
5 Стъклени пръчици 300,00
6 Дървени (или пластмасови) пръчици 8800,00 1600,00

7
Пластмасови плочки за кръвногрупово типизиране с 12 гнезда

2750,00 640,00

8
...........  '

Предметни стъкла 100,00
9 Контейнери за влажна камера 2000,00 1320,00

10 Пластмасови ванички с капак 5 л 600,00
11 Стъклени колби 25 мл 300,00
12 Вакуум епруветки без антикоагулант 400,00 92,00
13 Вакуум епруветки с ЕДТА 1600,00 160,00 160,00
14 Игли за вземане на кръв във вакуум епруветки 180,00 108,00

15 Консумативи за центрофуга "DiaMed" и Swing Twen Sampler 5400,00

1 Връхчета
2 Автоматична пипета - 12,5 pi, 25 pi, 50 pi
3 Стойки с дозатори за дилуент 1 и дилуент 2
4 Диспенсери със стерилни магнити

4 Консумативи за Лаборатории по микробиология и вирусология



1.
Обособена група медицински изделия за вземане на кръв за 
хемокултури и серологични изследвания

13000,00

1 Държач (холдер) за игла тип Бътерфлай
2 Адаптери за субкултивиране на хемокултури

3
Игли тип Бътерфлай за взимане на кръв със затворена система, 21G 
х 0,75", с интегриран механизъм за заключване на иглата след 
манипулация

4 Вакутейнери за плазма с КЗ EDTA, капачка тип тапа, 6 мл
5 Вакутейнери за плазма с Litium Heparin, капачка тип тапа, 6 мл
6 Игли за взимане на кръв със затворена система, 21G х 1,5"

7 Вакутейнери за серум с активатор на кръвосъсирването, капачка тип 
тапа, 5 мл, 13x100 мм

2.
Обособена група медицински изделия за микробиологична и 
вирусологична диагностика

17000,00

1 Стерилни центрофужни конични епруветки от 2 ml с винтово 
капаче, стоящи

2 Кутия с капак за центрофужни епруветки до 2 ml, номерирани, 
разграфени, издържащи на замразяване

3 Статив за ЮОбр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем
4 Нестерилни връхчета за пипети, 201-1000 pi
5 Нестерилни въхчета за пипети, 0-200 pi
6 Спринцовки, обикновенни от 2 ml
7 Игли за спринцовки
8 Контейнери за наконечници до 2 литра
9 Таймери
10 Автоматични пипети, вариабилна 100 - 1000 pi
11 Автоматични пипети, вариабилни, 20 - 200 pi
12 Автоматични пипети, вариабилни, 2 - 20 pi
13 Стативи за автоматични пипети
14 U - образни 96 ямкови плаки за хемаглутинация
15 24 - ямкови плаки

16 8-канална автоматична вариабилна пипета с обем от 50 - 300pl.

17 Контейнери за стерилна урина 15 мл., с винтова капачка
18 Единично опаковани стерилни тампони с дървена дръжка

19
Стерилни пластмасови петри за еднократна употреба с диаметър 90 
мм



20 Предметни стъкла, двойно матирани, шлифовани, 26/76мм., тънки

21 Стъклени епруветки, 16/160 мм.
22 Спиртни лампи, стъклени
23 Дръжки за йозе
24 Бримка за йозе
25 Бод за йозе
26 Статив за стъклени епруветки
27 Статив за ЮОбр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автокпавируем
28 Стъклени Бехерови чаши от 50 ml
29 Стъклени Бехерови чаши от 150 ml
30 Стъклени Бехерови чаши от 250 ml
31 Стъклени Конични колби от 100 ml
32 Стъклени Конични колби от 200 ml
33 Стъклени Конични колби от 500 ml
34 Стъклени Конични колби от 1000 ml
35 Стъклена фуния ф 200
36 Стъклена фуния ф 50
37 Стъклен цилиндър от 100 ml
38 Стъклен цилиндър от 250 ml
39 Стъклен цилиндър от 500 ml
40 Стъклен цилиндър от 2000 ml
41 Нестерилни стъклени пипети от 5 ml
42 Нестерилни стъклени пипети от 10 ml
3. Обособена група консумативи за Vitek2 Compact15 3300,00
1 Салин солушън
2 Пластмасови епруветки
3 Наконечници за пипета 280 мкп
4 Наконечници за пипета 145 мкл
5 ДЕНЗИЧЕК Стандарти за калибрация
4 Обособена група медицински изделия за PCR 100000,00 93570,70

1 Стерилни 1,5 ml RNAse/DNAase free, конични полипропиленови 
центрофужни епруветки с капак на винт

24000,00

2 Стерилни полипропиленови епруветки -  12,5 х 75 mm /5 ml/ 14000,00

3 Тапи за стерилни полипропиленови епруветки -  12,5 х 75 mm /5 ml/ 3600,00



3
Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови центрофужни 
епруветки с капачки - 50 ml с капак на винт 1200,00

4
Типчета за мануален диспенсер - 2,5 ml, съвместими с Multipette М4 
Eppendorf 795,65

5
Типчета за мануален диспенсер - 5,0 ml, съвместими с Multipette М4 
Eppendorf 795,65

6
Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette М4 
Eppendorf - 10,0 ml 3590,50

8
Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette М4 
Eppendorf - 25,0 ml 900,90

9
Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette М4 
Eppendorf - 50,0 ml 1005,40

11
Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free 
до 200 pL, съвместими с Finnpipette F3 13490,00

12
Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free 
до 1000 pL, съвместими с Finnpipette F3 13490,00

12 Автоматична пипета Finnpipette F3 20 - 200 pL 1712,00
13 Автоматична пипета Finnpipette F3 100 - 1000 pl_ 1712,00
13 Стативи за автоматични пипети 528,60

14
Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, 
индивидуално опоковани - 5 ml 1140,00

15
Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, 
индивидуално опоковани -10 ml 1350,00

16
Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, 
индивидуално опоковани - 25 ml 2460,00

18
Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови Пастьорови пипети -
3 ml 300,00

17
Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови Пастьорови пипети -
6 ml 7500,00

5 Калибрирани термометри 3351,00
6 Найлонови пликове с цип 24,00
7 Пластмасови пръскалки 35,00
8 Стерилни памучни тампони 15,00 12,20
9 Стъклена ваничка д15/ш10/в15 160,00
10 Стъклена ваничка д2О/ш10/в5 80,00
11 Стъклена ваничка д36/ш23/в26 575,00
5 Консумативи за Лаборатория в КДКХО I



1 Обособена група консумативи 60000,00 49740,25

1
Вакуумна епр.-затворена система за вземане на кръв за сепариране 
на серум-пластмасов активатор на кръвосъсирване 4 мл червена 
капачка

2700,00

2
Вакуумна епр. -затворена система за вземане на кръв за 
хематологичен анализ на пълна кръв с К2ЕДТА, 3 мл лилава 
капачка

4000,00

3 Вакуумна епр. -затворена система за вземане на кръв за коагулация 
, 3,8% sodium citrate, 2 мл синя капачка

1800,00

4 Вакуумна епр. -затворена система за вземане на кръв за СУЕ с 
натриев цитрат за отчитане на 30 мин. черна капачка 4950,00

5 Игла тип „Бътерфлай“ съвместима със затворена система за 
вземане на кръв 23G 9900,00

6 Игла тип „Бътерфлай“ съвместима със затворена система за 
вземане на кръв 21G 16500,00

7 Пластмасов държател за еднократна употреба холдер 200,00

8 Микроконтейнер с ЕДТА -  до 200 мкрл в комплект с дозираща 
капилярка

4500,00

9
Микроконтейнер за сепариране на серум с пластмасов активатор на 
кръвосъсирване с инертен сепариращ гел до 200 мкрл 1650,00

10 Епруветка тип Епендорф с капаче 100,00
11 Пледметни стъкла шлифовани с двойно матиран край 670,00
12 Покривни стъкла 20x20 мм 50,00
13 Наконечник жълт 0-200 мкрл 100,00
14 Наконечник син 200-1000 мкрл 300,00
18 Гимза за оцветяване на кръвни натривки 585,00
19 Май Грюнвалд боя за кръвни натривки 635,25
20 Серумни кювети пластмасови 200,00

21 Вакуумна епр. -затворена система с натриев хепаринат 4 мл зелена 
капачка 900,00

2
Тест ленти за спешно изследване на глюкоза в кръв Accu-Chek 
Performa 50 теста

525,00 450,00

3 Hexagon OBTI тест за окултни кръвоизливи 100,00 642,60



Приложение № 2

об.
поз.№/
н.е.№

НАИМЕНОВАНИЕ 1 - во място II - ро място III - то място

1 2
1 Консумативи за Клинична лаборатория
1 Консумативи за вземане на проба за кръвногазов анализ МТИ
1 Капилярки 200 pi
2 Капилярки 140 pi
3 Телчета
4 Тапи за капилярки

5 Термо -  принтера хартия 37, 80, 110 mm

2
Епруветки тип затворена система за взимане на венозна, 
периферна кръв и урина

МТИ

1
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв за сепариране на серум -  пластмасов 
активатор на кръвосъсирване, 6 ml

2
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв за сепариране на серум -  пластмасов 
активатор на кръвосъсирване, с инертен сепариращ гел, 5 ml

3
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма с инертен 
сепариращ гел -  пластмасов с литиев хепарин, 4 ml

4
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв 
-  пластмасов, с К2 EDTA, 3 ml

5

Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв, коагулация, 3,8% sodium citrate, с 
протекция на моларността на цитрата и единичен маркер за 
количеството на кръвта, 2 или 3 ml

6
Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с 
натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни 
методи за отчитане на 60 минути



7
Вакуумна епруветка затворена система за вземане на кръв за СУЕ с 
натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни 
методи за отчитане на 30 минути

8
Игла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за 
вземане на кръв, обезопасени, 21G, 19 см

9
Игла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за 
вземане на кръв, обезопасени с бутон за прибиране на иглата, 21G, 
19 см. Директива 2010/32/EU

10 Острие за правене на кръвна натривка
11 Пластмасов държател за еднократна употреба

12
Пластмасов държател за многократна употреба, с автоматично 
изхвърляне на иглата след пробовземане

13
Пластмасов държател с вграден предпазител, заключващ механично 
иглата след пробовземане за еднократна употреба. Директива 
2010/32/EU

14
Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично 
заключване на иглата в холдера слелд пробовземане. Директива 
2010/32/EU

15
Стерилен комплект от пластмасов държател с вградена игла, 21G 1 
1/2 за еднократна употреба, с автоматично заключване на игллата 
по време на пробовземане. Директива 2010/32/EU

16 Игла за вакуумна епроветка 21G 1 1/2

17 Щифтове тип ланцет -  метални, конусен връх, двустранно заточени

18
Автоматична ланцета -  обезопасена тип "гилотина", 17G/23G/28G. 
Пластмасово тяло с капаче и вграден стерилен ланцет с регулиран 
предпазен пружинен механизъм. Директива 2010/32/EU

19 Луер адаптори за затворена система

20
Микроконтейнер с EDTA -  до 200 pi в комплект с дозираща 
капилярка

21
Микроконтейнер за сепариране на серум -  пластмасов, активатор на 
кръвосъсирване с инертен сепариращ гел -  до 200 pi в коомплект с 
дозираща капилярка

22
Микроконтейнер за серумен анализ с клет-активатор до 200 pi в 
комплект с дозираща капилярка



23
Кмикроконтейнер за СУЕ до 200 pi в комплект с дозираша капилярка 
и пипета за отчитане

24
Микроконтейнер за коагулация в комплект с дозираща капилярка до 
300 pi

25
Микроконтейнер с боя за оцветяване на ретикулоцити в комплект с 
дозираща капилярка и капачка

26 Контейнер CPDA-1 за отделяне на богата на тромбоцити плазма

27
Микроконтейнер за определяне на кръвна за захар в периферна 
кръв със стабилизатор NaF в комплект с дозираща капилярка до 200
М'

28
Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на урина, конично дъно без адитив, 13x100, 9,5 
ml

29 Холдер за трансфер на урина 10 см

30 Чашка с вграден холдер за трансфер на урина 100 ml, стерилна
3 Епруветки тип Епендорф с капаче Елпак МТИ Оптим Ко
4 Пипетки тип Пастьор 1 -  3ml нестерилни Оптим Ко МТИ
5 Автоматични пипети вариабилни Елпак
6 Автоматични пипети с фиксиран обем Елпак
7 Предметни стъкла шлифовани МТИ

2
Консумативи за Отделение по обща и клинична патология и

МТИ

1 Силанизирани стъкла
2 Ножчета за еднократна употреба за микротом - тесен профил
3 Предметни стъкла двойно матирани
4 Покривни стъкла

размер 24x40

размер 24x50

размер 24x60

5 Биопсични касети

за щипкови биопсии с 1 гнездо със ситна решетка



за големи биопсии с 1 гнездо със ситна решетка

6 Транспортни касети за 5бр. стъкла
7 Транспортни касети за Збр. стъкла
8 Транспортни касети за 2бр стъкла

3
Консумативи за ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА  
ХЕМАТОЛОГИЯ

1 Епруветки и стативи за епруветки Оптим Ко МТИ
1 Пластмасови епруветки (прозрачни) 12x75
2 Пластмасови епруветки (прозрачни) 15x100
3 Стативи за епруветки 12x75
4 Стативи за епруветки 15x100
2 Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 12 гнезда (4x3)
3 Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 40 гнезда (8x5)
4 Пипети (пастьорови, пластични)3 мл МТИ Оптим Ко
5 Стъклени пръчици
6 Дървени (или пластмасови) пръчици Оптим Ко

7
Пластмасови плочки за кръвногрупово типизиране с 12 гнезда

Оптим Ко

8 Предметни стъкла
9 Контейнери за влажна камера Оптим Ко

10 Пластмасови ванички с капак 5 л
11 Стъклени колби 25 мл
12 Вакуум епруветки без антикоагулант МТИ
13 Вакуум епруветки с ЕДТА Елпак МТИ
14 Игли за вземане на кръв във вакуум епруветки МТИ

15 Консумативи за центрофуга "DiaMed" и Swing Twen Sampler

1 Връхчета
2 Автоматична пипета -12,5 pi, 25 pi, 50 pi
3 Стойки с дозатори за дилуент 1 и дилуент 2
4 Диспенсери със стерилни магнити

4 Консумативи за Лаборатории по микробиология и вирусология

1.
Обособена група медицински изделия за вземане на кръв за 
хемокултури и серологични изследвания



1 Държач (холдер) за игла тип Бътерфлай
2 Адаптери за субкултивиране на хемокултури

3
Игли тип Бътерфлай за взимане на кръв със затворена система, 21G 
х 0,75", с интегриран механизъм за заключване на иглата след 
манипулация

4 Вакутейнери за плазма с КЗ EDTA, капачка тип тапа, 6 мл
5 Вакутейнери за плазма с Litium Heparin, капачка тип тапа, 6 мл
6 Игли за взимане на кръв със затворена система, 21G х 1,5"

7 Вакутейнери за серум с активатор на кръвосъсирването, капачка тип 
тапа, 5 мл, 13x100 мм

2.
Обособена група медицински изделия за микробиологична и 
вирусологична диагностика

1 Стерилни центрофужни конични епруветки от 2 ml с винтово 
капаче, стоящи

2 Кутия с капак за центрофужни епруветки до 2 ml, номерирани, 
разграфени, издържащи на замразяване

3 Статив за ЮОбр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автокпавируем
4 Нестерилни връхчета за пипети, 201-1000 pi
5 Нестерилни въхчета за пипети, 0-200 pi
6 Спринцовки, обикновенни от 2 ml
7 Игли за спринцовки
8 Контейнери за наконечници до 2 литра
9 Таймери
10 Автоматични пипети, вариабилна 100 - 1000 pi
11 Автоматични пипети, вариабилни, 20 - 200 pi
12 Автоматични пипети, вариабилни, 2 - 20 pi
13 Стативи за автоматични пипети
14 U - образни 96 ямкови плаки за хемаглутинация
15 24 - ямкови плаки

16 8-канална автоматична вариабилна пипета с обем от 50 - 300ц1.

17 Контейнери за стерилна урина 15 мл., с винтова капачка
18 Единично опаковани стерилни тампони с дървена дръжка

19 Стерилни пластмасови петри за еднократна употреба с диаметър 90 
мм

20 Предметни стъкла, двойно матирани, шлифовани, 26/76мм., тънки



21 Стъклени епруветки, 16/160 мм.
22 Спиртни лампи, стъклени
23 Дръжки за йозе
24 Бримка за йозе
25 Бод за йозе
26 Статив за стъклени епруветки
27 Статив за ЮОбр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем
28 Стъклени Бехерови чаши от 50 ml
29 Стъклени Бехерови чаши от 150 ml
30 Стъклени Бехерови чаши от 250 ml
31 Стъклени Конични колби от 100 ml
32 Стъклени Конични колби от 200 ml
33 Стъклени Конични колби от 500 ml
34 Стъклени Конични колби от 1000 ml
35 Стъклена фуния ф 200
36 Стъклена фуния ф 50
37 Стъклен цилиндър от 100 ml
38 Стъклен цилиндър от 250 ml
39 Стъклен цилиндър от 500 ml
40 Стъклен цилиндър от 2000 ml
41 Нестерилни стъклени пипети от 5 ml
42 Нестерилни стъклени пипети от 10 ml
3. Обособена група консумативи за Vitek2 Com pact! 5
1 Салин солушън
2 Пластмасови епруветки
3 Наконечници за пипета 280 мкп
4 Наконечници за пипета 145 мкп
5 ДЕНЗИЧЕК Стандарти за калибрация
4 Обособена група медицински изделия за PCR Антисел

1 Стерилни 1,5 ml RNAse/DNAase free, конични полипропиленови 
центрофужни епруветки с капак на винт

2 Стерилни полипропиленови епруветки -  12,5 х 75 mm /5 ml/

3 Тапи за стерилни полипропиленови епруветки -  12,5 х 75 mm /5 ml/

3

Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови центрофужни 
епруветки с капачки - 50 ml с капак на винт



4 Типчета за мануален диспенсер - 2,5 ml, съвместими с Multipette М4 
Eppendorf

5 Типчета за мануален диспенсер - 5,0 ml, съвместими с Multipette М4 
Eppendorf

6 Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette М4 
Eppendorf - 10,0 ml

8 Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette М4 
Eppendorf - 25,0 ml

9 Типчета за мануален диспенсер, съвместими с Multipette М4 
Eppendorf - 50,0 ml

11 Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free 
до 200 pl_, съвместими с Finnpipette F3

12 Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free 
до 1000 pl_, съвместими с Finnpipette F3

12 Автоматична пипета Finnpipette F3 20 - 200 pL
13 Автоматична пипета Finnpipette F3 100 - 1000 pl_
13 Стативи за автоматични пипети

14 Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, 
индивидуално опоковани - 5 ml

15 Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, 
индивидуално опоковани -10 ml

16 Стерилни, серологични пипети за еднократна употреба, 
индивидуално опоковани - 25 ml

18 Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови Пастьорови пипети -
3 ml

17 Стерилни RNAse/DNAase free полипропиленови Пастьорови пипети - 
6 ml

5 Калибрирани термометри
6 Найлонови пликове с цип
7 Пластмасови пръскайки
8 Стерилни памучни тампони Оптим Ко
9 Стъклена ваничка д15/ш10/в15
10 Стъклена ваничка д20/ш10/в5
11 Стъклена ваничка д36/ш23/в26
5 Консумативи за Лаборатория в КДКХО

1 Обособена група консумативи мти



1
Вакуумна епр.-затворена система за вземане на кръв за сепариране 
на серум-пластмасов активатор на кръвосъсирване 4 мл червена 
капачка

2
Вакуумна епр. -затворена система за вземане на кръв за 
хематологичен анализ на пълна кръв с К2ЕДТА, 3 мл лилава 
капачка

3 Вакуумна епр. -затворена система за вземане на кръв за коагулация 
, 3,8% sodium citrate, 2 мл синя капачка

4 Вакуумна епр. -затворена система за вземане на кръв за СУЕ с 
натриев цитрат за отчитане на 30 мин. черна капачка

5 Игла тип „Бътерфлай“ съвместима със затворена система за 
вземане на кръв 23G

6 Игла тип „Бътерфлай“ съвместима със затворена система за 
вземане на кръв 21G

7 Пластмасов държател за еднократна употреба холдер

8 Микроконтейнер с ЕДТА -  до 200 мкрл в комплект с дозираща 
капилярка

9
Микроконтейнер за сепариране на серум с пластмасов активатор на 
кръвосъсирване с инертен сепариращ гел до 200 мкрл

10 Епруветка тип Епендорф с капаче
11 Пледметни стъкла шлифовани с двойно матиран край
12 Покривни стъкла 20x20 мм
13 Наконечник жълт 0-200 мкрл
14 Наконечник син 200-1000 мкрл
18 Гимза за оцветяване на кръвни натривки
19 Май Грюнвалд боя за кръвни натривки
20 Серумни кювети пластмасови

21 Вакуумна епр. -затворена система с натриев хепаринат 4 мл зелена 
капачка

2
Тест ленти за спешно изследване на глюкоза в кръв Accu-Chek 
Performa 50 теста

БГ Мед

3 Hexagon OBTI тест за окултни кръвоизливи


