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ПРОТОКОЛ № 3

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет “Доставка на 
лабораторни реактиви, химикали и специфични консумативи за УМБАЛ”Царица Йоанна- 
ИСУЛ” ЕАД”, обявена с Решение № - РД-03-03 / 27.01.2015 г., назначена със Заповед №-РД- 02 - 
92/24.02.2015 г.

На 24.03.2015 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо Изх. № 253 /19.03.2015 г. 
участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3 на 
допуснатите участници.

На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощените представители на 
участниците.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници.

Цените от офертите на участниците за доставка на лабораторни реактиви, химикали и 
специфични консумативи за допуснатите обособени позиции са дадени в Приложение № 1.

С Писма Изх. № 273 - 1-*-2 / 26.03.2015 г. на основание чл.70 ал.1 от ЗОП беше поискана 
писмена обосновка на посочените в офертите цени на лабораторни реактиви, химикали и 
консумативи за обособени позиции, както следва:

- от ’’Емония Фарматех България” ЕООД - за обособена позиция № 2 номенклатурна 
единица № 1;

- от „Ридаком”ЕООД - за обособена позиция № 4 номенклатурни единици №№ 4 и 6.

Участниците представиха исканата обосновка преди изтичане на крайния срок.

I. Комисията, след като извърши задълбочено обсъждане на представената от участника 
’’Емония Фарматех България” ЕООД писмена обосновка с вх.№ 666-2/27.03.2015 г., достигна 
до извода, че в мотивировката на участника не се съдържат обективни обстоятелства по смисъла 
на чл.70, ал. 2 от ЗОП, обосноваващи икономичност при изпълнение на обществената поръчка, 
наличие на изключително благоприятни условия за участника, оригинално решение за изпълнение 
на поръчката или особеност на предложеното техническо решение.
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На основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, комисията не приема писмената обосновка и предлага 
участника ’’Емония Фарматех България” ЕООД за отстраняване от участие в процедурата.

Мотиви:
В обосновката на участника ’’Емония Фарматех България” ЕООД не са представени 

доказателства за образуването на предложената цена. В обосновката са изложени мотиви за 
наличие на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори и производители. 
Традиционните и дългогодишни партньорски взаимоотношения с производителите не са 
обективни обстоятелства, които да водят до формиране на по-ниски цени.

II. Комисията, след като извърши задълбочено обсъждане на представената от участника 
„Ридаком” ЕООД писмена обосновка с вх.№ 666-1/27.03.2015 г., достигна до извода, че в 
мотивировката на участника не се съдържат обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от 
ЗОП, обосноваващи икономичност при изпълнение на обществената поръчка, наличие на 
изключително благоприятни условия за участника, оригинално решение за изпълнение на 
поръчката или особеност на предложеното техническо решение.

На основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, комисията не приема писмената обосновка и предлага 
участника „Ридаком”ЕООД за отстраняване от участие в процедурата за обособена позиция № 4 
номенклатурни единици №№ 4 и 6.

Мотиви:
В обосновката на участника „Ридаком” ЕООД липсва всякаква конкретика относно 

начините, по които посочените от участника обстоятелства водят до икономичност при 
изпълнение на поръчката, а разпоредбата на чл.70, ал. 2 от ЗОП изисква да бъдат установени 
обективни обстоятелства, а не да се излагат субективни твърдения. В подкрепа на обстоятелството 
за „икономичност при изпълнение на обществената поръчка”, в представената писмена обосновка 
участникът „Ридаком” ЕООД е изложил твърдения, че:

е официален представител за България на HiMedia Laboratories Ltd, Immunospark SRL и 
Biolab Inc. и като такъв има договорка продуктите на фирмите да се предлагат в България на 
преференциални цени;

е изградил стратегия за развитие на пазарния дял, посредством предлагане на 
висококачествени продукти на цени, по-достъпни от конкурентите му;
е успял да постигне предлаганите в настоящата процедура цени, благодарение на договори с 
HiMedia Laboratories Ltd, Immunospark SRL и Biolab Inc за преференция на цените на 
предлаганите продукти на българския пазар, оптимизирал е транспортните си разходи и е заложил 
минимална надценка върху предлаганите продукти.
Комисията счита, че изложените от участника твърдения не са подкрепени от релевантни 
аргументи, анализи на ценовото предложение и/или други допълнителни доказателства, от които 
комисията да направи обективно обоснован извод за наличие на икономичност при изпълнение на 
поръчката;

Представената от участника „Ридаком” ЕООД писмена обосновка не отговаря на 
изискванията на чл.70, ал.1 от ЗОП, тъй като не съдържа никаква конкретна информация и 
цифрови данни за начина, по който участникът е образувал предложената от него цена за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 4, номенклатурни единици № 4 и № 6. В 
представената писмена обосновка на участника „Ридаком” ЕООД не се съдържа и структура на 
предложената цена по съответните номенклатурни единици, от която да става ясно как е 
формирана офертната цена, която е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията за цена на доставката на останалите участници.

Класирането се извърши съобразно избрания критерии за най -  ниска цена за всяка 
обособена позиция, при изпълнени всички изисквания на Възложителя, заложени в 
документацията.



Класирането на база най -  ниска цена по обособени позиции на лабораторни реактиви, 
химикали и консумативи е отразено в Приложение №2

На основание чл. 39 ал. 1 т. 1 от ЗОП комисията предлага да бъде прекратена процедурата 
за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № 3 и 5.

Мотиви:
- за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № 3 и 5 няма подадени 

предложения;

С това Комисията приключи работата си в предвидения за това срок и на основание чл. 72, 
ад2 от ЗОП, предава протоколите от работата си ведно с цялата документация на Възложителя на 
.м.т..л?.л.»..1д5.С. за постановяване на решение по чл.73 от ЗОП.
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