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ДО 

Управителя на СБАГАЛ  

Проф.д-р Д. Стаматов- Варна ЕООД 

 

 

 

 

Д О К Л А Д 

по чл. 103 ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП 
от комисия, назначена със Заповед № 139/20.08.2019 г. да извърши подбор на участниците, 

да разгледа и оцени офертите и класира участниците съобразно критериите за оценка, 

отразени в документацията за обществената поръчка, възлагана чрез провеждане на открита 

процедура с предмет: „Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите 

на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД за период от 24 месеца”, открита с 

Решение № 49/09.07.2019 г., публикувано в РОП с ID 920966 и оповестена с Обявление за 

поръчка с ID 920968 с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от 

АОП 00714-2019-0002, в състав: 

Председател - ПЛАМЕН СТЕФКОВ БЕКЯРОВ – Ръководител Болнична аптека при 

"СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна" ЕООД и 

Членове: 

- МАРИЯ ХРИСТОВА БАКЪРДЖИЕВА – Главен счетоводител при „СБАГАЛ Проф.д-р 

Д. Стаматов – Варна” ЕООД; 

- НАДКА ДИМОВА ПАСКОВА – помощник-фармацевт при Болнична аптека при 

"СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна" ЕООД; 

- СВЕТЛАНА ЙОРГОВА РАДЕВА – Главна акушерка при „СБАГАЛ Проф.д-р Д. 

Стаматов – Варна” ЕООД и 

- адв. Емилия Христова Стефанова - правоспособен юрист - адвокат при АК Варна 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,  

 

В изпълнение на чл. 103 ал. 3 от ЗОП, представяме на Вашето внимание 

резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда 

на ЗОП с посочения по-горе предмет (Процедурата). 

1. В обявения от Възложителя срок за получаване на оферти в деловодството на 

СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД постъпила 15 (петнадесет) оферти, както 

следва: 

Пореден 

номер 

Подател на 

офертата/заявлението за 

участие 

Вх. номер от 

общия регистър 

Номер от регистъра по 

чл. 48 ал. 1 ППЗОП, дата и 

час на получаване 

1 ЮНИМЕДИКА ЕООД 448/07.08.2019 г. 117/07.08.2019г.– 10:00 ч. 

2 МАРКОН ЕООД 458/09.08.2019 г. 118/09.08.2019г. – 14:50 ч. 

3 МЕДИЛОН ЕООД 665/13.08.2019 г. 119/13.08.2019г. – 12:51 ч. 

4 КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД 668/14.08.2019 г. 120/14.08.2019г. – 10:05 ч. 

5 РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД 672/16.08.2019 г. 121/16.08.2019г. – 10:31 ч. 

6 БИКОМЕД ЕООД 676/16.08.2019 г. 122/16.08.2019г. – 09:30 ч. 
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7 ХИМТЕКС ООД 667/19.08.2019 г. 123/19.08.2019г. – 09:15 ч. 

8 ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 678/19.08.2019 г. 124/19.08.2019г. – 09:20 ч. 

9 АГАРТА-ЦМ ЕООД 679/19.08.2019 г. 125/19.08.2019 г. – 09:25 ч. 

10 
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД 
680/19.08.2019 г. 126/19.08.2019 г. – 09:30 ч. 

11 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 681/19.08.2019 г. 127/19.08.2019 г. - 09:35 ч. 

12 ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД 683/19.08.2019 Г. 128/19.08.2019 г. - 12:40 ч. 

13 ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД 688/19.08.2019 г. 129/19.08.2019 г. - 13:30 ч. 

14 ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД 689/19.08.2019 г. 130/19.08.2019 г. - 16:00 ч. 

15 РСР ЕООД 690/19.08.2019 г. 131/19.08.2019 г. - 16:05 ч. 

 

2. На заседанието на комисията, проведено на 20.08.2019 г., присъства Станислав 

Маринов Димитров - упълномощен представител на "Вега Медикал" ЕООД ЕИК 

201090465, който се легитимира пред Комисията с лична карта и писмено пълномощно. 

3. След запознаване с Протокола по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП всички членове на 

комисията подписаха декларации по чл. 103 ал. 2 от ЗОП. 

4. По реда на постъпване на офертите бяха отворени всички запечатани 

непрозрачни опаковки и бе проверено за наличие на запечатан/и плик/ове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

5. Председателят на комисията оповести на присъстващите списъците на 

представените от участниците документи по реда на постъпване на офертите. 

6. Трима от членовете на комисията, както и представителят на Вега Медикал 

ЕООД подписаха документите, представляващи техническото предложение на участниците 

ЮНИМЕДИКА ЕООД, МАРКОН ЕООД, МЕДИЛОН ЕООД, КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД, 

РЕЙ МЕДИКЪЛ ЕООД, БИКОМЕД ЕООД, ХИМТЕКС ООД, ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ 

ЕООД, АГАРТА-ЦМ ЕООД, МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, 

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД и ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, 

както и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”. Документите, представляващи 

техническото предложение на участниците ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД и РСР ЕООД, както и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани само от трима членове 

на комисията, по отношение на участника РСР ЕООД, документите не бяха подписани от 

представителя на Вега Медикал ЕООД поради отказ от страна на последния, въпреки 

предоставената му от комисията възможност. 

7. На свои заседения комисията разгледа представените от участниците документи 

по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

Резултатите от проверката комисията отрази в Протокол 1. Копия от него бяха 

изпратени на всички участници. 

8. Във връзка с установените липси, непълноти и/или несъответствия на 

информацията, посочени в раздел ІІІ т. 2, 8 и 9 от Протокол № 1, съгласно чл. 104 ал. 4 от 

ЗОП и чл. 54 ал. 8 от ППЗОП комисията предостави на участниците МАРКОН ЕООД, 

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД и АГАРТА-ЦМ ЕООД възможност да представят нова 

информация, да допълнят или да пояснят представената информация. 

9. На следващо свое заседание Комисията разгледа допълнително представените 

документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, като установи, че ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД и АГАРТА-ЦМ 

ЕООД са представили нови, коректно попълнени, валидно електронно подписани еЕЕДОП, 
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с което са изпълнени изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за 

подбор.  

Участникът МАРКОН ЕООД е получил заверено за вярност копие от Протокол № 

1 от работата на комисията на 26.08.2019 г. До края на срока по чл. 104 ал. 4 от ЗОП и чл. 

54 ал. 8 от ППЗОП участникът не е представил коректно попълнен и валидно електронно 

подписан еЕЕДОП съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради което за посочения 

участник не може да се установи съответсвие с поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

изисквания към личното му състояние и критерии за подбор. 

9.1. С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 57 ал. 1 във връзка с чл. 54 ал. 

1 т. 1 до т. 7 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и чл. 69 

от ЗПКОНПИ, комисията предлага МАРКОН ЕООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата, тъй като не е декларирал съотвествието си с изискванията за лично 

състояние и поставените от възложителя критерии за подбор посредством 

представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки в съотвествие 

с чл. 67 от ЗОП. 
10. Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите 

предложения на участниците. Резултатите от проверката комисията отрази в Протокол 2. 

11. На този етап от хода на процедурата, предложените за отстраняване участници, 

за отделни номенклатурни единици, и мотивите за тяхното отстраняване, са както следва: 

11.1. МЕДИЛОН ЕООД за Обособена позиция № 25 на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ ЗОП. 

Мотиви: Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя 

и предварително обявените условия на поръчката, така както е отразено по т. ІІ.3.1 от 

Протокол № 2. 

11.2. КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД за Обособена позиция № 57 на основание чл. 

107, т. 2, буква „а“ ЗОП. 

Мотиви: Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя 

и предварително обявените условия на поръчката, така както е отразено по т. ІІ.4.2 от 

Протокол № 2. 

11.3. ХИМТЕКС ООД за Обособени позиции №№ 38, 51 и 54 на основание чл. 

107, т. 2, буква „а“ ЗОП 

Мотиви: Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя 

и предварително обявените условия на поръчката, така както е отразено по т. ІІ.7.7, т. 

ІІ.7.9 и т. ІІ.7.10 от Протокол № 2. 

11.4. ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД за Обособени позиции №№ 3, 4, 16, 24, 25, 

37, 38, 39, 40, 41, 43, 54, 59, 60, 63, 64, 66 и 67 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП. 

Мотиви: Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя 

и предварително обявените условия на поръчката, така както е отразено в по т. ІІ.8.1, т. 

ІІ.8.2, т. ІІ.8.7, т. ІІ.8.10, т. ІІ.8.11, т. ІІ.8.16, т. ІІ.8.17, т. ІІ.8.18, т. ІІ.8.19, т. ІІ.8.20, т. 

ІІ.8.22, т. ІІ.8.24, т. ІІ.8.25, т. ІІ.8.26, т. ІІ.8.28, т. ІІ.8.29, т. ІІ.8.30 и т. ІІ.8.31 от 

Протокол № 2. 

11.5. АГАРТА-ЦМ ЕООД за Обособени позиции №№ 3, 4, 55 и 64 на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП 

Мотиви: Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя 

и предварително обявените условия на поръчката, така както е отразено в по т. ІІ.9.3, т. 

ІІ.9.4, т. ІІ.9.13 и т. ІІ.9.15 от Протокол № 2. 

11.6. МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД за Обособени позиции 

№№ 1, 20, 25, 28, 39, 65 и 70 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП. 
Мотиви: Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя 

и предварително обявените условия на поръчката, така както е отразено в по т. ІІ.10.1, 

т. ІІ.10.6, т. ІІ.10.7, т. ІІ.10.8, т. ІІ.10.12, т. ІІ.10.17 и т. ІІ.10.19 от Протокол № 2. 

11.7. СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД за Обособени позиции №№ 4, 22, 25, 32, 34, 

35, 49 и 63 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП. 

Мотиви: Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя 

и предварително обявените условия на поръчката, така както е отразено в по т. ІІ.11.3, 
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т. ІІ.11.11, т. ІІ.11.14, т. ІІ.11.17, т. ІІ.11.18, т. ІІ.11.19, т. ІІ.11.28 и т. ІІ.11.33 от 

Протокол № 2. 

11.8. ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД за Обособени позиции №№ 31, 39 и 51 на 

основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП. 
Мотиви: Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя 

и предварително обявените условия на поръчката, така както е отразено в по т. ІІ.12.1, 

т. ІІ.11.2, т. ІІ.12.3 и т. ІІ.12.4 от Протокол № 2. 

11.9. ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за Обособени позиции №№ 7, 9, 13, 14, 15, 

16, 23, 28, 31, 35, 41, 45, 46, 52, 55, 56, 59, 60, 64, 65 и 66 на основание чл. 107, т. 2, буква 

„а“ ЗОП. 

Мотиви: Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя 

и предварително обявените условия на поръчката, така както е отразено в по т. ІІ.14.6, 

т. ІІ.14.7, т. ІІ.14.10, т. ІІ.14.11, т. ІІ.14.12, т. ІІ.14.13, т. ІІ.14.18, т. ІІ.14.21, т. ІІ.14.24, 

т. ІІ.14.27, т. ІІ.14.32, т. ІІ.14.36, т. ІІ.14.37, т. ІІ.14.42, т. ІІ.14.44, т. ІІ.14.45, т. ІІ.14.46, 

т. ІІ.14.47, т. ІІ.14.51, т. ІІ.14.52 и т. ІІ.14.53 от Протокол № 2. 

11.10. РСР ЕООД за Обособени позиции №№ 5, 7, 16, 42 и 61 на основание чл. 

107, т. 2, буква „а“ ЗОП. 

Мотиви: Офертата на участника не отговаря на изискванията на възложителя 

и предварително обявените условия на поръчката, така както е отразено в по т. ІІ.15.1, 

т. ІІ.15.2, т. ІІ.15.7, т. ІІ.15.14 и т. ІІ.15.16 от Протокол № 2. 

12. На основание чл. 35а ал. 3 от ППЗОП Комисията отправи изрична покана до 

всички участници в процедурата с изключение на участника Маркон ЕООД да удължат с 30 

календарни дни срока на подадените от тях оферти, считано от изтичане на първоначално 

определения от Възложителя срок. В отговор на поканата и в определения в същата срок 

всички поканени участници изрично заявиха, че удължават срока на валидност на офертите 

си с 30 календарни дни, считано от изтичане на първоначално определения от Възложителя 

срок - т.е. удълженият срок на валидност на офертите е до 16.01.2020 г. 

13. Всички предложения на участници, с изключение на описаните в т. 9.1 и т. 11, 

бяха допуснати до оценяване въз основа на критерий "най-ниска обща цена по обособена 

позиция без включен ДДС". 

14. На 09.12.2019 г. се проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на участниците, на което присъства Габриела Димитрова - упълномощен 

представител на участника Софарма Трейдинг АД, която се легитимира пред комисията с 

лична карта и надлежно пълномощно. Председателят на Комисията обяви резултатите 

от оценяването на офертите на база представените от участниците "Предложения за 

изпълнение на поръчката", след което пристъпи към отваряне и обявяване на ценовите 

предложения. 

15. Съгласно Раздел І т. 5 от Документацията към поръчката, участниците следва да 

оферират цена за доставка на цялото указано прогнозно количество от всички 

номенклатурни единици по съответната обособена позиция, по която участват, по-ниска 

или равна на финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнението на 

поръчката по съответната обособена позиция. Комисията извърши проверка относно 

съотвествието на ценовите предложения на участниците с посоченото по-горе изискване, 

при която установи, че ценовите предложения на част от участниците не отговарят на 

поставеното изискване а именно: 



5 

 

О
П

 №
 

Обособена позиция- 

наименование 

П
р

о
гн

о
зн

а 
ст

о
й

н
о

ст
 -

 Ф
и

н
а
н

со
в
 р

ес
у

р
с,

 

к
о

й
то

 В
ъ

зл
о

ж
и

те
л
я
т 

м
о

ж
е 

д
а 

о
си

гу
р

и
 

Обща цена по обособена позиция в лева, без вкл. ДДС, по участници: 

Х
И

М
Т

Е
К

С
 О

О
Д

 

Х
Е

Л
М

Е
Д

 Б
Ъ

Л
Г

А
Р

И
Я

 Е
О

О
Д

 

А
Г

А
Р

Т
А

-Ц
М

 Е
О

О
Д

 

М
Е

Д
И

Ц
И

Н
С

К
А

 Т
Е

Х
Н

И
К

А
 

И
Н

Ж
Е

Н
Е

Р
И

Н
Г

 О
О

Д
 

С
О

Ф
А

Р
М

А
 Т

Р
Е

Й
Д

И
Н

Г
 А

Д
 

В
Е

Г
А

 М
Е

Д
И

К
А

Л
 Е

О
О

Д
 

И
С

Т
Л

И
Н

К
 Б

Ъ
Л

Г
А

Р
И

Я
 О

О
Д

 

Р
С

Р
 Е

О
О

Д
 

7 Системи 8 500,80     11306,50           

9 Филтри за банка 7 935,00     9234,00   9850,00       

11 Катетри - Нелатон 3 881,25               5772,50 

14 
Централни венозни 

катетри 
2 652,46               6676,00 

19 Трипътни кранчета 1 380,00     1 720,20           

21 Сонди - Стомашни 1 345,50         1898,00       

24 
Ендотрахиални 

тръби  
7 534,80     7976,15         13195,00 

27 Кислородни маски 492,20               705,00 

31 Остриета за скалпел 930,81   937,20             

32 
Еднократни 

консумативи 
6 845,85     9228,97           

37 Чаршаф ролка 1 035,00             1 360,00   

39 Ръкавици 44 035,90     44931,25           

40 
Санпласт / 

Цитопласт 
778,47         812,00       

42 Лепенки за абокат 557,27         592,50       

43 
Превързочни 

материали 
9 030,85     10623,13           

44 Стерилни превръзки 1 380,00         2237,50       

46 

Атравматични 

медицински конци с 

игли 

38 472,10         46086,00 45 990,00     

49 Лигатури 24 766,30           28065,00     

54 

Консуматив за 

клинична 

лаборатория 

29 198,21       54899,50     36211,30   

55 
Фолио за 

стерилизатор 
13 311,93       13812,50         

59 Уринаторни торби 4 657,50     5 529,00           

60 Системи за перфузия 1 587,00               5 340,00 

67 
Перхидрол и 

кислородна вода 
6 121,19 6367,00       9015,20       

69 

Консумативи за 

рентгенова 

диагностика - филми 

1 457,72             1 661,00   

16. На този етап от хода на процедурата, предложените за отстраняване участници 

за отделни обособени позиции и мотивите за тяхното отстраняване, са както следва: 

- участникът ХИМТЕКС ООД да бъде отстранен от участие в процедурата за 

Обособена позиция № 67, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 
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предварително обявените условия на поръчката - на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ 

ЗОП; 

- участникът ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата за Обособена позиция № 31, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ ЗОП; 

- участникът АГАРТА-ЦМ ЕООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата за Обособени позиции №№ 7, 9, 19, 24, 32, 39, 43 и 59, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП; 

- участникът МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД да бъде 

отстранен от участие в процедурата за Обособени позиции №№ 54 и 55, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП; 

- участникът СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД да бъде отстранен от участие в 

процедурата за Обособени позиции №№ 9, 21, 40, 42, 44, 46 и 67, тъй като е представил 

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

основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП; 

- участникът ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата за Обособени позиции №№ 46 и 49, тъй като е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката на основание чл. 107, 

т. 2, буква „а“ ЗОП; 

- участникът ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата за Обособени позиции №№ 37, 54 и 69, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката - на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП и  

- участникът РСР ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за 

Обособени позиции №№ 11, 14, 24, 27 и 60, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ ЗОП. 

17. Комисията също така констатира, че сред предлаганите ценови параметри на 

участниците се съдържат предложения, подлежащи на оценяване, които са с повече от 20 

на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници 

по същия показател за оценка, поради което на основание чл. 72, ал. 1 ЗОП комисията 

изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на 

участника ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД по Обособена позиция № 30 Небулизатори, с 

писмо изх. № 888/11.12.2019 г., отправено по електронна поща, получено от участника на 

11.12.2019 г. 

17. 1. В предоставения от комисията срок участникът не представи подробна 

писмена обосновка на предложената цена, поради което и на основание чл. 107, т. 3 

от ЗОП, комисията предлага ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД да бъде отстранен от 

участие в процедурата за Обособена позиция № 30.  
18. Комисията извърши класиране на участниците съобразно степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия и съгласно 

определения критерий "най-ниска обща цена по обособена позиция без включен ДДС". 

Резултатите от класирането бяха обобщени в Таблица за класиране - Приложение № 1 към 

т. VІІІ от Протокол № 2 и съставляващо негова неразделна част. 

19. Комисията предлага на Управителя на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна 

ЕООД да прекрати частично настоящата обществена поръчка по отношение на следните 

обособени позиции, а именно:  

19.1. на основание чл. 110 ал. 1 т. 1 от ЗОП по отношение на следните обособени 

позиции:  

- Обособена позиция № 6: Спинални игли; 

- Обособена позиция № 10: Антибактериални филтри;  

- Обособена позиция № 17: Конектори; 
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- Обособена позиция № 26: Въздуховоди и Водачи; 

- Обособена позиция № 48: Безвъзлови конци;  

- Обособена позиция № 58: Калъф за видео камера, операционни сетове, микуличи и 

- Обособена позиция № 68: Лосион против въшки 

поради това, че по посочените позиции не е подадена нито една оферта за участие. 

19.2. на основание чл. 110 ал. 1 т. 2 от ЗОП по отношение на следните обособени 

позиции: 

- Обособена позиция № 14: Централни венозни катетри; 

- Обособена позиция № 15: Филтър - бактерициден за вакуум регулатор; 

- Обособена позиция № 16: Удължители; 

- Обособена позиция № 35: Хемостатични гъби; 

- Обособена позиция № 55: Фолио за стерилизатор; 

- Обособена позиция № 57: Ендоскопски торбички; 

- Обособена позиция № 67: Перхидрол и кислородна вода и 

- Обособена позиция № 69: Консумативи за рентгенова диагностика - филми 

поради това, че офертите, подадени по посочените позиции, не отговарят на предварително 

обявените условия на поръчката и са неподходящи. 

20. На основание чл. 60, ал. 1 ППЗОП и въз основа на извършеното класиране по т. 

VІІІ от Протокол № 2 - Приложение № 1: Таблица за класиране, Комисията предлага на 

Възложителя за изпълнители на обществената поръчка с предмет: „Периодични доставки 

на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна 

ЕООД за период от 24 месеца”, с които да бъдат сключени договори за възлагане, да бъдат 

определени участниците, класирани на първо място по съответната обособена позиция, 

съобразно Предложенията им за изпълнение на поръчката и Ценовите им предложения по 

съответната обособена позиция. 

21. Комисията представя настоящия доклад за утвърждаване съгласно чл. 106 ал. 1 

от ЗОП. 

Приложения: цялата документация на поръчката, включително всички документи, 

изготвени в хода на работа на комисията - Протокол № 1 и № 2, съобщения и покани до 

участниците, Оферти - 15 бр., ведно с представените мостри. 

 

23.12.2019 г.    С уважение, 

Председател: .................................. 

Пламен Бекяров 

 

Членове: 1. ................................. 

Мария Бакърджиева 

 

2. ................................. 

Надка Паскова 

Подписите в настоящия документ са заличени на основание ЗЗЛД 

3. ................................. 

Светлана Радева 

 

4. ................................. 

адв. Емилия Стефанова 

 

Утвърждавам: ............................ 
д-р Георги Димитров Георгиев, оправомощен за възложител на осн. чл. 7 ал. 2 от ЗОП съгласно  

Заповед № 182/09.12.2019 г. на Управителя на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов - Варна ЕООД и 

пълномощно с рег. № 2347/01.11.2018 г. на Нотариус рег. № 193 в НК 

 

Дата:  27.12.2019  


