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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 процедура открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: “Доставка на 
платформа за провеждане на дигитален емулсионен PCR е висока чувствителност за ранно 
откриване и мониторинг на свободно циркулиращи и клетъчно базирани биомаркери при 
туморни, вирусни, патогенни и имунни заболявания за УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ”ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД-03 -  26/31.05.2019 г. на Изпълнителния 
директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2019-0009.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-283/25.06.2019 г. на Изпълнителния директор и е в 
състав, както следва:

Председател: проф. д-р Б. Владимиров -  н-к Клиника по гастроентерология

Членове: 1. д-р Емил Костадинов - Клиника по хирургия
2. д-р И. Терзиев -  н-к Отделение по обща и клинична патология
3. Владимир Вълков -  юрисконсулт
4. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

На 25.06.2019 г., от 10:00 ч., в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото 
лице и председателя на комисията. Получена е една оферта от „АА Медикъл България” ООД - 
в х .№  1/21.06.2019 г. - 13:00 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията присъства г-жа Теодора Николовска-Цанкова - управител 

на участника.

В Раздел VII „Разглеждане на офертите” от Документацията Възложителят е предвидил 
възможността да се приложи разглеждане по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП 
при определянето на изпълнител по процедурата. Комисията обяви на присъстващия управител 
на „АА Медикъл България” ООД, че при разглеждане на документите ще се приложи реда на 
чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.
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Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са представени 
в запечатана непрозрачна опаковка и е подадена от участника до изтичане на крайния срок за 
подаване на оферти и отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и провери за наличието на 
техническо предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което членовете 
на комисията, подписаха и оповестиха ценовото предложение на участника. Членовете на 
комисията подписаха техническото и ценово предложения на участника.

Ценовото предложения на участника „АА Медикъл България” ООД е както следва:

№ Наименование на апаратурата, в т.ч. по компоненти
Коли
чест
во,

броя

Единична 
цена в лева 

без ДДС

Единична 
цена в лева с 

ДДС

1. Платформа за провеждане на дигитален емулсионен PCR
1.1. А втоматичен дроплет генератор IVD 1 92859.00 111430,80

1.2. Дроплет четец IVD. 1 119332.00 143198,40

1.3. Софтуер 1 10000.00 12000,00

1.4. И нструмент за залепване на оптично фолио на плаките 1 6822.00 8186,40

1.5. Термосайклър (конвекционален PCR) 1 14578.00 17493,60

Обща цена в лева без ДДС: .243591,00

ДДС: 48719,20.

Обща цена в лева с ДДС: 292309,20

Работата на комисията продължи на закрито заседание е проверка на ценовото 
предложение за съответствие с изискванията на документацията.
Изискванията на Възложителя относно съдържанието на ценовото предложение на участниците: 
Ценовото предложение на участника следва да бъде изготвено по образец - Приложение № 3. 
Прогнозната стойност на поръчката е 245 000,00 лв. без ДДС.
Оферти, надвишаващи посочената стойност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Ценовото предложение на единственият участник отговаря на изискванията на 
Възложителя заложени в документацията и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „АА Медикъл България” ООД до разглеждане на техническото предложение.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение на 
участника и съдържащите се в него документи, свързани с изпълнението на поръчката. 
Техническото предложение следва да съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация - 
Приложение № 2;
2. Декларация от производителя за съответствие на предлаганата апаратура със съществените 
изисквания на Директива 98/79 ЕС и Директива 93/42/ЕЕС /което е приложимо/ , придружена с 
превод на български език;
3. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура или от 
упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ с права да извършва доставка 
на предлаганата апаратура на територията на Република България, придружено с превод на 
български език;
4. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура (оборудване) 
или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ с права да извършва 
сервизно обслужване и поддръжка на апаратурата, придружено с превод на български език;



5. Документи на производителя, доказващи съответствието на предлаганата апаратура с 
минималните изисквания /каталози/проспекти, или др./ придружени с превод на български език. 
Заложените срокове от Възложителя са както следва:

Срок за доставка на медицинската апаратура - до 45 дни, считано от датата на получаване 
на възлагателно писмо/уведомително писмо за готовност на Възложителя за доставка на 
апаратурата и получаване на авансовото плащане.

Срок за монтаж на доставената медицинска апаратура - не по-дълъг от 10 работни дни, 
считано от датата на доставката.

Гаранционен срок на доставената медицинска апаратура - не по-малко от 24 месеца като 
гаранционният срок започва да тече от датата на подписването на Приемо-предавателния 
протокол за въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура.

Обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска апаратура - 
минимум 5 дни обучение на място при Възложителя;

Техническото предложение на единственият участник „АА Медикъл България” ООД съдържа 
всички изискуеми документи и е в съответствие с документацията. Приложена е таблица за 
съответствие изготвена по Приложение № 2А. Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация е изготвено по Приложение № 2 и съдържа следната 
информация:
“1. Предлаганата от нас медицинска апаратура - платформа за провеждане на дигитален 
емулсионен PCR с висока чувствителност е с компоненти и производител и марка както 
следва:

1. Автоматичен дроплет генератор, модел: QX200 AutoDG, IVD производител БИО-РАД
2. Дроплет четец, модел: QX200, IVD, производител БИО-РАД
3. Софтуер QuantaSoft, производител БИО-РАД
3. Термосайклър (конвенционален PCR): модел: С1000 Touch™, IVD, производител БИО-

РАД
4. Инструмент за залепване на оптично фолио на плаките, модел РХ1, производител БИО-

РАД
2. Предлаганата от нас медицинска апаратура е произведена след 01,07,2018 година.
3. Декларираме, че предлаганата от нас медицинска апаратура притежава СЕ-маркировка в 
съответствие е Директива 98/79 ЕС и Директива 93/42/ЕЕС, както следва:

Автоматичен дроплет генератор, модел: QX200, Дроплет четец, модел: QX200, Софтуер 
QuantaSoft, IVD- Декларация за съответствие с Директива 98/79 ЕС, издадена от производителя;

Термосайклър (конвенционален PCR): модел: С1000 Touch™, IVD - Декларация за 
съответствие с Директива 98/79 ЕС, издадена от производителя;
4. Предлагаме срок за доставка на медицинската апаратура 45 (словом: четиридесет и пет) дни, 
считано от датата на получаване на възлагателно писмо/уведомително писмо за готовност на 
Възложителя за доставка на апаратурата
5. Предлагаме срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура 
10 (словом: десет) дни, считано от датата на доставката.
6. Срокът за обучение на обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената 
медицинска апаратура е 5 (словом: пет) календарни дни, считано от датата на подписване на 
протокола за въвеждане в експлоатация на апаратурата.
7. Ще предоставим безвъзмездно следните реактиви и консумативи, необходими за провеждане 
на обучението на персонала за работа с доставената медицинска апаратура:

1. Консумативи и китове:

ddPCR Demo Kit for Probes, Bio-Rad use 
DG32 AutoDG Cartridges, 60/PK 
AutoDG Oil for Probes, 2 x 140 ml 
ddPCR Smx for Probes (no dUTP), 5 x 1 ml 
ddPCR BRAF V600 Screening Kit 
ddPCR KRAS Screening Multiplex kit 
ddPCR NR AS G12/G13 Screening Kit



Waste Bins for AutoDG, 10/PK 
Pipet Tips for AutoDG, 40/PK 
EZ microtest tube 1.5 ml 500/BX 
ddPCR SYSTEM DEMONS TRATION KIT 
ddPCR Plates 96-Well,Semi-Skirted, 2X25/BX 
P1ERCEABLE FOIL HEAT SEAL.100/PK 
Sterilized reagent reservoirs 
ddPCR Droplet Reader Oil, 2 x IL 
DD SPECTRAL CALIBR FAM/V1C/HEX 
Droplet Digital Fluidic Verif Reagents 
2x ddPCR Buffer Ctrl. Probes 2x 4.5 ml bottle 
iCycler iQ FAM Calibrator Solution 
ddPCR Mutation Assay Kit EGFR T790M 
ddPCR Smx for probes (no dUTP) 2x 1 ml 
ddPCR EGFR T790M ASSAY 200 RXN

2. Рестрикционни ензими и UDG
3. Пипети 4 броя и връхчета стерилни с филтър
4. Вода за молекулярна биология, 20 ml ампула.

8. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставената медицинска апаратура е 24 (словом: 
двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на протокола за въвеждане в 
експлоатация на апаратурата. Задължаваме се в рамките на гаранционния срок да осигурим на 
Възложителя гаранционно сервизно обслужване.
9. В рамките на гаранционния срок се задължаваме да изпратим свои квалифицирани 
представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 24 (словом: 
двадесет и четири) часа, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При 
визитата на сервизния екип се съставя констативен протокол за извършеното техническо 
обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването в два 
еднообразни екземпляра. Задължаваме се да отстраним настъпила повреда в срок от 15 (словом: 
петнадесет дни) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата.
10. Задължаваме се да осигурим на Възложителя гаранционно сервизно обслужване на 
Медицинската апаратура в гаранционния срок. Задължаваме се да извършваме с предимство 
гаранционното обслужване на Медицинската апаратура на Възложителя по време на целия 
гаранционен период, в срок не по-късно от 25 (словом: двадесет и пет) дни от постъпване на 
заявка за обслужване от страна на Възложителя.”

Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „АА Медикъл България” ООД до следващият етап в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и 
критериите за подбор на единственият участник „АА Медикъл България” ООД за 
установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор. 
Предоставените документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са както 
следва:
1.0пис на представените документи;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от задълженото 
лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП.
С писмо с изх. № 692/04.07.2019 г. на основание чл. 67 ал. 5 от ЗОП беше изискано представяне 
на документи, с които се доказва информацията, посочена в Част IV: “Критерии за подбор”,



таблица В „Технически и професионални способности”, точка 2. от ЕЕДОП (списък на 
сервизните специалисти/инженери, данни за професионалната им квалификация и опит).
С писмо с вх. № 1404/08.07.2019 г. Участникът представи изисканите от комисията документи. 
Комисията разгледа документите включително и допълнително представените и констатира, че 
офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участика „АА Медикъл България” ООД до класиране.

Комисията пристъпи към класиране, което се извърши въз основа на икономически най- 
изгодната оферта, определена на база избрания критерий за възлагане “най-ниска цена”. 
Бидейки единствена цената на участника „АА Медикъл България” ООД се явява “най-ниска 
цена”:

Ево място - „АА Медикъл България” ООД

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка 
класирания на първо място участник „АА Медикъл България” ООД, като договорът за 
изпълнение бъде сключен под условие, в съответствие с разпоредбата на чл. 114 от ЗОП.
Договорът за възлагане на обществената поръчка влиза в сила от датата на подписването му, а 
неговото изпълнение - след осигурено финансиране (пълно или частично) от страна на 
принципала на Възложителя -  Министерството на здравеопазването.

Настоящият протокол по чл. 181. ал. 4 от ЗОП е подписан от комисията и предаден на 
Възложителя на /JP..Q.97.........2019 г.

С предаването на настоящия протокол на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, комисията, назначен? Заповед № РД-02-283/25.06.2019 г. приключва 
своята работа.
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