
СПЕЦИАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА  ПО  АКУШЕРСТВО  И ГИНЕКОЛОГИЯ  ЗА  АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ ВАРНА – ЕООД 

9000 гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 150, централа: 052/ 61 37 98, 

факс: 052/ 61 37 97, e- mail: ag_varna@abv.bg 

 

Информацията в настоящия документ, посочена от участник в процедурата като конфиденциална, е заличена на осн. чл. 

102 ал. 2 от ЗОП. 

Личните данни в настоящия документ са заличени на основание чл. 2 ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка 

№ 36/14.11.2018 г. 
 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразени 

резултати в: 

 1. Протокол № 1 от 20.09.2018 г., приключен на 10.10.2018 г.; 

 2. Протокол № 2 от 01.11.2018 г., приключен на09.11.2018 г.; 

 3. Протокол № 3 от 14.11.2018 г.; 

 3. Доклад от 14.11.2018 г., утвърден на 14.11.2018 г., 

съставени, в изпълнение на чл. 103, ал. 3 от ЗОП от Комисията от служители на лечебното 

заведение, както и външни лица, с които са сключени договори по реда на чл. 51 ал. 3 от 

ППЗОП, назначена със Заповед № 174/20.09.2018 г., да извърши подбор на участниците, 

разгледа, оцени и класира офертите съобразно критериите за оценка, отразени в 

документацията за обществена поръчка, възлагана чрез провеждане на открита процедура с 

предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и 

оборудване - Ротационен ръчен микротом и клампа за парафинови блокчета и Тъканен 

процесор (хистокинет) с каруселен тип вакуум и аспирация за нуждите на СБАГАЛ 

Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД", с обособени позиции: Обособена позиция № 1: 

Ротационен ръчен микротом и клампа за парафинови блокчета и Обособена позиция № 2: 

Тъканен процесор (хистокинет) с каруселен тип вакуум и аспирация, открита с Решение № 

26/14.08.2018 г. и публикувано Обявление в Регистъра на обществените поръчки с ID 862898 от 

17.08.2018 г., с уникален номер на поръчката в РОП 00714-2018-0007 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

I. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване: 

1. НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ за Обособена позиция № 2: Тъканен 

процесор (хистокинет) с каруселен тип вакуум и аспирация на основание чл. 107 т. 2 б. 

"а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката.  

Мотиви: При извършена съпоставка на декларираните от участника технически 

параметри и характеристики на предлаганата за доставка апаратура с отразените в 

приложените каталози и брошури на производителя и интернет страницата на 

производителя по предоставената хипервръзка Комисията по чл. 103 от ЗОП е установила, че 

предложният модел апарат ********* ***** *** е тъканен процесор, който съществено  

се различава като тип и характеристики от заложения в техническата спецификация по 

начин на обработка, управление на реактивите, софтуер; процесорът не е каруселен тип, не е 

настолен модел, не разполага с изискваните 10 реагентни секции и 2 парафинови вани, не 

разполага с вакуумна система. В Протокол № 2 от своята работа, както и в окончателния 

доклад за действията си при провеждане на процедурата Комисията е констатирала, че 

представената от участника оферта за изпълнение на поръчката в частта на депозираното 

Техническо предложение, предвиждащо доставката, монтажа и въвеждането в 

експлоатация на Тъканен процесор (хистокинет) - модел ********* ***** *** с  

производител ********* ******, *****, е неподходяща, тъй като не отговаря на Техническите 

спецификации по Обособена позиция № 2 и предварително обявените условия на поръчката.  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538343834


Информацията в настоящия документ, посочена от участник в процедурата като конфиденциална, е заличена на осн. чл. 

102 ал. 2 от ЗОП. 

Личните данни в настоящия документ са заличени на основание чл. 2 ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП. 

2. АКВАХИМ АД за Обособена позиция № 1: Ротационен ръчен микротом и 

клампа за парафинови блокчета на основание чл. 107 т. 2 б. "а" от ЗОП, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.  

Мотиви: При извършена съпоставка на декларираните от участника технически 

параметри и характеристики на предлаганата за доставка апаратура с отразените в 

приложените каталози и брошури на производителя и интернет страницата на 

производителя по предоставената хипервръзка Комисията по чл. 103 от ЗОП е установила, че 

предложеният микротом Diapath Gallileo е полуавтоматичен, работи с електрическо 

захранване и има електрическо подаване - т.е. не е механичен /ръчен/; микротомът Diapath 

Galileo не разполага с две отделни системи за заключване на маховика, а има една 

електрическа система за заключване, която може да бъде активирана от две места; видно 

от спецификациите на производителя Микротомът Diapath Galileo не разполага с 

балансираща система с пружинна компенсация. В Протокол № 2 от своята работа, както и в 

окончателния доклад за действията си при провеждане на процедурата Комисията е 

констатирала, че представената от участника оферта за изпълнение на поръчката в частта 

на депозираното Техническо предложение, предвиждащо доставката, монтажа и 

въвеждането в експлоатация на Ротационен ръчен микротом модел GALILEO Серия 1; 

Продуктов код: SDSG59000 с производител DIAPATH S.p.A. Италия, е неподходяща, тъй като 

не отговаря на Техническите спецификации по Обособена позиция № 1 и предварително 

обявените условия на поръчката.  

ІI. Класирането на участниците, които са подали оферти, отговарящи на предварително 

обявените условия на поръчката е, както следва: 

 Класиране по Обособена позиция № 1: Ротационен ръчен микротом и клампа за 

парафинови блокчета: 

Първо място:  МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД  

 Класиране по Обособена позиция № 2: Тъканен процесор (хистокинет) с каруселен 

тип вакуум и аспирация: 

Първо място:  МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД 

ІІI. Определям за изпълнител по договори за възлагане на обществена поръчка по 

двете обособени позиции участникът, класирани на първо място съгласно т. ІІ от настоящото 

решение. 

ІV. На основание чл. 43 ал. 1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати на всички 

участници в процедурата, както и да се публикува в Профила на купувача на СБАГАЛ Проф. д-

р Д. Стаматов-Варна ЕООД. 

V. Протоколите и окончателния доклад на комисията, назначена да разгледа и оцени 

офертите, са публикувани на интернет адрес: 

http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180814ZeVj299627 в обособеното 

електронно досие на поръчката. 

VІ. Нареждам на Главния счетоводител при СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов- Варна 

ЕООД да предприеме всички необходими действия, свързани с подготвяне сключването на 

договори с участниците, определени за изпълнители, съгласно изискванията на ЗОП. 

VІІ. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:  

Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес: гр. София, бул. Витоша № 18 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: https://www.cpc.bg/ 

VІІІ. Срок за подаване на жалби - съгласно чл. 197 ал. 1 т. 7 б. "а" от ЗОП - 10-дневен 

срок от получаване на настоящото решение. 

 

Възложител: .******************.   

  проф.д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.  

  Управител на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов - Варна ЕООД 


