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ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РД -  03 -  28 

София, 07.04.2015 г.

На основание чл. 73 от ЗОП и Протокол № 1 / 09.03.2015 г., Протокол № 2 / 19.03.2015 г. 
и Протокол № 3 / 07.04.2015 г. за резултатите от работата на комисията, назначена със 
Заповед №-РД- 02- 92 / 24.02.2015 г. за провеждане на открита процедура с “Доставка на 
лабораторни реактиви, химикали и специфични консумативи за УМБАЛ”Царица Йоанна- 
ИСУЛ”ЕАД”, публикувана в Агенцията за обществени поръчки под № 00494-2015-0002.

О Б Я В Я В А М

Класирането на участниците на база 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 съответните номенклатурни единици от обособените позиции.

О Т С Т Р А Н Я В А М

1. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата ’’Елит 
Медикал” ООД.
Мотиви:
Офертата на участника е за обособени позиции №№ 1 и 3, а е приложен един плик № 1, 
съдържащ документите за двете обособени позиции. Съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП участникът 
следва да представи отделни пликове №№ 1 за всяка от обособените позиции, за които 
участва. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

2.На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата АМЕКС 
Ес Джи Пи Консорциум.
Мотиви:
Участника не е представил допълнително изискуеми документи.

3.На основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата ”Емония 
Фарматех България” ЕООД.
Мотиви:
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 взаимоотнощения с 
производителите не са обективни обстоятелства, които да водят до формиране на по-ниски 
цени.
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4.На основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата 
„Ридаком”ЕООД - за обособена позиция № 4 номенклатурни единици №№ 4 и 6.

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.

На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам процедурата за номенклатурни 
единици № 3 и 5 от обособена позиция № 1.
Мотиви:
- за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № 3 и 5 няма подадени предложения; 

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Мотиви:

П Р Е К Р А Т Я В А М

Решението подлежи на обжалване пред Koi 
дневен срок от получаването му.

Изпълнителен

конкуренцията в десет

IB, дм/



Приложение № I

№ НАИМЕНОВАНИЕ НАЛИЧНА
АПАРТУРА

предпочи
тана

разфасовк мярка количест
во Цена мин. I - во място II - ро място I - то място

Alfawasserman - реактиви 1829.75 МТИ
КАВЕ GA 3860.68 МТИ

I Reader II
COBAS В 12! реактиви и консумативи 6160.50 Хроно
УГА Compact

Кръвно-газов електролитен анализатор pHOx Plus С 8750,00 ЕТ Биомед

Combiscan уринен анализатор 1854,80 МТИ
Коагулометьр СА 1500 реактиви и консумативи 4055.27 Марвена
ADV1A СР - реактиви и консумативи 21882,55 Марвена

10 ADVIA 2120 - реактиви и консумативи 9075,00 Марвена
11 StarLyte 4754.10 МТИ
12 Humaclot Duo 17.06 БГ Мед
13 КАВЕ - глюкоанализатор - консумативи и рективи 3860.68 МТИ
14 Architect С 8000- реактиви и консумативи 44899.24 Софарма

15 Имунологичен анализатор Architect 12000 
реактиви и консумативи_________________

41455,68 Софарма

16 СК MB контрола
Architect с8000- 

затворена система опаковка 394,30 Софарма

HbAlc Control Architect 12000 
затворена система

опаковка 394,30 Софарма



Вирусология

Диахем

Обособена група реактиви за диагностика на 
хепатитни маркери и НГУ__________________ 51072,35 Софарма

Обособена група реактиви за ELISA и имуноблот 23629.00 Елта 90М
Обособена група реактиви за диагностика на 
инфекции с М. tuberculosis_________________ 2688,00 Д-

Имиджинг
МИКРОБИОЛОГИЯ
Обособена група хранителни среди 2245,00 Елта 90М Диамед
Обособена група готови среди и реактиви 4163.06 Диамед
Обособена група готови среди, разляти в петри 59.63 Диамед Елта 90М
Обособена група за контрол на микробния растеж 2239,77 Диамед
Обособена група течни и твърди хранителни среди 665.09 Ридаком Бул Био

Обособена група хромогенни хранителни среди 104,20 Интер
бизнес Елта 90М

10.

Обособена група панели за биохимйчна 
идентификация 310,00 Елта 90М

11.

Обособена група стандартни антибиотични дискове - 
по избор, предлагаме по CLSI, EUCAST, DIN, BSAC, 
SFM__________________ ______  ______

175,00 Елта 90М

12.
Обособена група тест ленти за определяне на 
минимални инхибиращи концентрации_____ 250,00 Ридаком Елта 90М

13.

Обособена група хранителни среди и тестове за бърза 
диагностика на Campylobacter spp. и Helicobacter 
pylori и Clostridium difficile________________________

4094,00 Елта 90M

14. Обособена група имунохроматографски тестове 2680.00 Елта 90М

15. Готови системи и реактиви 1479,50 Интер
бизнес

16. Панели за бърза биохимична идентификация 3808,00 Елта 90М

17.
Хранителни среди и диагностикуми за Haemophilus 
SEE:____________________________________________

5963,00 Елта 90М

18.
Хранителни среди и диагностикуми за 
облигатни анаеробни бактерии________

336,59 Диамед

19.
Реактиви и консумативи за автоматизирана система 
VITEK 2 COMPACT 15 4408,60 Интер

бизнес

20.
Консумативи за култивиране на анаероби и 
микроаерофили__________________________ 540,00 Ридаком

21. Обособена група за диагностика на микози 479.80 Ридаком


