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Р Е Ш Е Н И Е  
№ РД -  03 -  54 

София, 19.09.2017 г.

На основание чл. 108 от ЗОП и Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от 
работата на комисията, назначена със Заповед № РД-02-397/11.07.2017 г. на 
изпълнителния директор за провеждане на открита процедура 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.
Адрес на профила на купувача:

www.isul.eu/Obsht porachki/obsht porachki 95.html

О Б Я В Я В А М

Класирането 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, отразено в Приложение № I, неразделна част от 
Решението.

О П Р Е Д Е Л Я М

Фирмите, класирани на I-во място съгласно Приложение № I за изпълнители на 
обществената поръчка за съответната обособена позиция и номенклатурна единица.

О Т С Т Р А Н Я В А М

1. Ha основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП отстранявам ’’Химтекс” ООД 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.

2. На основание чл. 107, т. 2, б."а” от ЗОП отстранявам "Химтекс” ООД 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.

http://www.isul.eu/
http://www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_95.html


3. На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП отстранявам „Аквахим” АД 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. На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП отстранявам „Биосистеми” ООД от
участие в процедурата за обособена позиция № 4 номенклатурна единица 4.

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

5. На основание чл. 107, т. 2 , б.”а” от ЗОП отстранявам „Оптим Ко” ООД от 
участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 7.

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

6. На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП отстранявам „Данс Фарма” ЕООД 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.

7. На основание чл. 107, т. 2 , б.”а” от ЗОП отстранявам “Амекс България”
ЕООД 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.

8. На основание чл. 107, т. 2 , б.”а” от ЗОП отстранявам “Амекс България”
ЕООД 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.

9. На основание чл. 107, т. 2 , б.”а” от ЗОП отстранявам „БГ Мед” ЕООД 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.

10. На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП отстранявам “Елпак Лизинг” ЕООД 
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.

1 .На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам процедурата за обособена 
позиция № 3 номенклатурни единици 2, 3, 15 и обособена позиция № 4 номенклатурна 
единица 3.

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

2. На основание чл. 110. ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратявам процедурата 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.

Мотиви:
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.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 
десет дневен срок от получаването му.

П Р Е К Р А Т Я В А М

Изпълнителен директор:
/доц. д-р Григор ов Неделков, дм/

/

/  • V





Приложение № I

об.
поз.№ /
н.е.№

НАИМЕНОВАНИЕ I - во  м ясто II - ро м ясто III - то  м ясто

1 2
1 К онсум ати ви  за Клинична лаборатория
1 К онсум ативи  за вземане на проба за кр ъ вн о га зо в  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 Е пруветки  ти п  затворена систем а за взим ане на венозна, 
периф ерна кр ъ в  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

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 Е пруветки  тип  Епендорф  с капаче Елпак МТИ О птим  Ко
4 П ипетки  тип  П астьор 1 -  3m l нестерилни О птим  Ко МТИ
5 А втом а ти чн и  пипети  вариабилни Елпак
6 А втом а ти чн и  пипети  с ф икси ран  обем Елпак
7 П редметни стъ кл а  ш лиф овани МТИ

2
К онсум ати ви  за О тделение по  общ а и кл инична  патол огия  и 
съ д еб на  м едицина

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
Консум ативи  за ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА  
ХЕМАТОЛОГИЯ

1 Епруветки  и стативи  за епруветки О птим  Ко МТИ
1 Пластмасови епруветки (прозрачни) 12x75
2 Пластмасови епруветки (прозрачни) 15x100
3 Стативи за епруветки 12x75
4 Стативи за епруветки 15x100
2 С тативи за гутаторни ш иш ета (10 мл) с 12 гнезда (4x3)
3 С тативи за гутаторни ш иш ета (10 мл) с 40 гнезда (8x5)
4 П ипети (пастьорови , пластични) 3 мл МТИ О птим Ко
5 С тъклени  пръ чици
6 Д ъ р вени  (или пл астм асови) пръ чици О птим  Ко

7
П ластмасови пл очки  за кр ъ вн о гр уп о во  типизиране  с 12 гнезда

О птим  Ко

8 П редметни стъ кл а
9 Контейнери за влаж на камера О птим  Ко
10 П ластмасови ванички  с капак 5 л
11 С тъклени  колби 25 мл
12 Вакуум  епруветки  без антикоагулант МТИ
13 Вакуум  епруветки  с  ЕДТА Е лпак МТИ
14 Игли за вземане на кр ъ в  в ъ в  вакуум  епруветки МТИ

15 Консум ативи  за центроф уга  "D iaM ed" и S w ing Tw en Sam pler

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 Консум ативи  за Л аборатории  по  м икроб и ол оги я  и вирусол огия

1.
О бособена група м еди ц ин ски  изделия за взем ане на кръв за 
хем окултурн и се ро л огични  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.
О бособена група м едицински  изделия за м икроб и ол оги чн а  и 
ви русол оги чна  д иа гности ка

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 - 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. О бособена група консум ативи  за V itek2  Com pact15
1 Салин солушън
2 Пластмасови епруветки
3 Наконечници за пипета 280 мкл
4 Наконечници за пипета 145 мкл
5 ДЕНЗИЧЕК Стандарти за калибрация
4 О бособена група м едицински  изделия за PCR А нтисел

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  терм ом етри
6 Н айл онови  п л и ко ве  с  цип
7 П ластм асови  п р ъ ска л ки
8 С терилни памучни там пони О птим  Ко
9 С тъ кл ена  ваничка  д15/ш 10/в15
10 С тъ кл ена  ваничка  д20/ш 10/в5
11 С тъ кл ена  ваничка  д36/ш 23/в26
5 К онсум ати ви  за Л аборатория в КДКХО

1 О бособена група ко нсум ати ви 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 спеш но изследване на глю коза  в кр ъ в  A ccu-C hek  
Perform a 50 теста

БГ Мед

3 Hexagon OBTI тест  за окултни  кр ъ в о и зл и в и


