
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Бургас 

 

гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120 тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261 

e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: ____/п/______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ 

ДИРЕКТОР НА РЗИ- БУРГАС 

дата: 17.12.2018 г. 
 

 

                                                П Р О Т О К О Л  
                         

              по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4  

  от Правилника за прилагане на ЗОП 

  

 
Днес, 10.12.2018г. в 14:00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 120, 

ет.5, конферентна зала,  на основание чл. 192  от Закона за обществените поръчки във вр. с чл. 

97, ал.4 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № РД 18-15/12.12.2018 г. на Директора на РЗИ- 

Бургас, се събра комисия в състав: 

Председател: д-р Мариана Петрова Кофинова– Директор на Дирекция „Обществено 

здраве“; 

Членове:  

1. инж. Димитринка Иванова Кирчева – Директор на Дирекция "Лабораторни 

изследвания" при РЗИ-Бургас; 

2. Павлина Тонева Цонева- Директор на Дирекция „Административно-правно, 

финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

3. инж. Валя Иванова Жекова– началник на отдел „Химико-физични изследвания", 

Дирекция “Лабораторни изследвания ” при РЗИ- Бургас; 

4.  д-р Николай Милтиядов Милтиядов- началник на отдел "Радиационен контрол", 

Дирекция  "Обществено здраве"; 

5. Багряна Иванова Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и правен”, 

Дирекция   „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

6. Цанка Колева Димитрова- началник на отдел „Финансово-счетоводен и 

организационно-информационен”, Дирекция „Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

7. Дафина Момчилова Петрова– главен експерт в отдел „Химико-физични изследвания", 

Дирекция “Лабораторни изследвания ”при РЗИ-Бургас. 

8. Милена Иванова Бодурова– главен експерт в отдел "Радиационен контрол", Дирекция 

"Обществено здраве" при РЗИ- Бургас; 

Комисията се събра, за да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на 

изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява 

(№ 32-ОП-04/30.11.2018 г.) по реда на Глава 26- та от ЗОП, с предмет: „Доставка на 

лабораторно оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ с три обособени позиции: Обособена 
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позиция № 1 Обособена позиция № 2 „Доставка на инкубатор за микробиологични 

изпитвания“ и Обособена позиция № 3 „Доставка на муфелна пещ“. 

 

І. Списък на участниците, подали оферти:  

Павлина Цонева докладва, че e предадени 7 /седем/ броя запечатани непрозрачни 

опаковки, върху които е отразено: наименование на участник, адрес, телефон, факс и e-mail за 

кореспонденция на подателя, лице за контакт, входящ номер и час на офертата от деловодния 

електронен регистър на РЗИ-Бургас,  наименование на поръчката и обособена позиция. 

Председателят на комисията получи списъка с участниците.   

Предложение за участие в процедурата са направили следните участници: 

 „ЛАБИМЕКС“ АД, с адрес: гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, чл. 261, офис Ч.  

Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 06.12.2018 г. в 13,19ч. с вх.  32-РО-

09/06.12.2018 г. Относно обособени позиции: № 1, № 2 и № 3; 

 „РИДАКОМ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1618, ул. „Коломан“, №1, офис 217. 

Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 06.12.2018 г. в 13,20ч. с вх.  32-РО-

10/06.12.2018 г. Относно обособена позиция № 2; 

 „ЛАБТЕХ“ ЕООД, с адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Иван Андонов“ № 13. Офертата 

е подадена в РЗИ –Бургас на 07.12.2018 г. в 09,47 ч. с вх.  32-РО-11/07.12.2018 г. 

Относно обособени позиции № 1 и №2; 

 “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с адрес: гр. София 1750, ж.к. 

“Младост 1”, бл. 28Б. Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 07.12.2018 г. в 9,48 ч.  

с вх.  32-РО-12/07.122.2018 г. Относно обособени позиции № 2 и №3; 

 „БУРГАС МЕДИКО“ ООД, с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон І“ №65, ет. 4. 

Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 07.12.2018 г. в 10,15ч. с вх.  32-РО-

13/07.12.2018 г. Относно обособена позиция № 3; 

 „ФОТ“ ООД, с адрес: гр. София 1618, бул. „Овча купел“, №13. Офертата е 

подадена в РЗИ –Бургас на 07.12.2018 г. в 10,59ч. с вх.  32-РО-14/07.12.2018 г. 

Относно обособена позиция № 2; 

 „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД, с адрес: гр. София 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 268, 

ет.3, офис8. Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 07.12.2018 г. в 12,38 ч. с вх.  

32-РО-15/07.12.2018 г. Относно обособена позиция № 3; 

 

След като се запознаха с наименованието на участниците в процедурата по реда на 186 

от ЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, че по 

отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Председателят на 

комисията обяви на членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки един 

етап от процедурата, следва да направят съответното ново деклариране. 

На заседанието на комисията не присъстваха представили на участниците. 

Всички членове на комисията са запознати предварително със Заповед № РД 18-

09/30.11.2018 г. на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26-та от ЗОП, с 

предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ с три обособени 

позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на дейонизатор“; Обособена позиция № 2 

„Доставка на инкубатор за микробиологични изпитвания“ и Обособена позиция № 3 

„Доставка на муфелна пещ“. 

Комисията определи реда за разглеждане на офертите: по реда на тяхното входиране. 

Комисията констатира, че всички седем оферти на участниците са постъпили в срок, в 

запечатени непрозрачни опаковки, които са с ненарушена  цялост.  

ІІ. Отваряне на предложенията на участниците:  

Първо беше отворен плика с офертата на: „ЛАБИМЕКС“ АД. Председателят на 

комисията оповести съдържанието на плика с офертата на„ЛАБИМЕКС“ АД.На основание чл. 

54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се подписаха на техническото и 

ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че всички посочени в списъка 



 

 

документи се съдържат в плика с офертата на участника.  В изпълнение на чл. 97, ал. 3 

ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по 

посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Второто предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „РИДАКОМ“ ЕООД. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на„РИДАКОМ“ 

ЕООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се 

подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че 

всички посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника.  В 

изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на 

участника. Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от 

партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

Третото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „ЛАБТЕХ“ ЕООД. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на „ЛАБТЕХ“ 

ЕООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се 

подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че 

всички посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника.  В 

изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на 

участника. Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от 

партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

Четвъртото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: “МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на 

плика с офертата на “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. На основание чл. 54, 

ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се подписаха на техническото и 

ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че всички посочени в списъка 

документи се съдържат в плика с офертата на участника.  В изпълнение на чл. 97, ал. 3 

ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по 

посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Петото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „БУРГАС МЕДИКО“ 

ООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на„БУРГАС 

МЕДИКО“ ООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията 

се подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, 

че всички посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника.  В 

изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на 

участника. Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от 

партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

Шестото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „ФОТ“ ООД. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на  „ФОТ“ ООД. На 

основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се подписаха на 

техническото и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че всички 

посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника.  В изпълнение на 

чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, 

по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Седмото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „ЛАБЕКСПЕРТ“ 

ООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на 



 

 

„ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на 

комисията се подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Комисията 

констатира, че всички посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на 

участника.  В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят оповести ценовото 

предложение на участника. Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към 

проверка в интернет страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на 

дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството е приложена към настоящия 

протокол. 

ІІІ. Проверка на предложенията на участниците за съответствието им с 

поставените критерии за подбор. 

На 11.12.2018 г. от 9,30 часа се проведе заседание на комисията, в непроменен състав, на 

което бяха разгледани офертите на участниците за съответствието им с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, постановени от възложителя. Комисията пристъпи 

към проверка относно наличието на всички изискуеми от възложителя документи, както и към 

проверка на съдържанието на представените документи и дали същите в пълна степен 

отговарят на изисквания и критерии за подбор, определени от възложителя. Резултатите от 

прегледа им по реда на тяхното постъпване в РЗИ-Бургас са следните:  

 

Участник „ЛАБИМЕКС“ АД  

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя списък и доказателства за изпълнени през последните три години 

доставки на апаратура със сходен предмет на този в обособени позиция от № 1, 2 и 3, 

съдържащ   посочване на стойностите, датите и получателите. 

 Участникът представя декларация-списък експертите, които ще изпълняват поръчката и 

копия от документи за придобита професионална компетентност, сертификати. 

 Относно изисквания на възложителя към предлаганото лабораторно оборудване, 

участникът представя:  

Декларация, че предлаганото от него оборудване  притежава СЕ-маркировка; 

Тъй като участникът не е производител, той представя копие на документ- пълномощни 

издадени от производителите на предлаганата апаратура по ОП №1, ОП№2 и ОП № 3, за 

право на представителство, търговия и сервиз на името на участника. 

Относно съответствието на предлаганото лабораторно оборудване с минималните 

технически изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото 

предложение и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №1, 

ОП№2 и ОП № 3 са изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. 

Комисията констатира, че предлаганото от участника лабораторно оборудване по ОП№ 1, № 2  

и № 3 отговаря на минималните изисквания на възложителя. 

Представените от „ЛАБИМЕКС“ АД документи и техническото предложение на 

участника в пълна степен удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии за 

подбор, определени от възложителя.  Комисията с единодушие реши, че допуска до 

разглеждане ценовото предложение на „ЛАБИМЕКС“ АД по ОП №1, 2 и 3. 

 

Участник „РИДАКОМ“ ЕООД  

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 



 

 

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя списък и доказателства /удостоверение за добро изпълнение/ за 

изпълнен през последните три години договор за доставка на апаратура със сходен предмет на 

този в обособени позиция от №2 , съдържащ   посочване на стойностите, дата и получател. 

 Участникът представя декларация-списък на експерт /сервизен инженер/, който ще е 

отговорен за изпълнението на поръчката и копия от сертификат за преминато обучение 

 Относно изисквания на възложителя към предлаганото лабораторно оборудване, 

участникът представя:  

Декларация, че предлаганото от него оборудване  притежава СЕ-маркировка; 

Тъй като участникът не е производител, той представя копие на документ- разрешение 

на производител за право на представителство от участника, търговия и сервиз на името на 

участника. 

Относно съответствието на предлаганото лабораторно оборудване с минималните 

технически изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото 

предложение и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №2 

са изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията 

констатира, че предлаганото от участника лабораторно оборудване по ОП№ 2  отговаря на 

минималните изисквания на възложителя. 

Представените от „РИДАКОМ“ ЕООД документи и техническото предложение на 

участника в пълна степен удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии за 

подбор, определени от възложителя.  Комисията с единодушие реши, че допуска до 

разглеждане ценовото предложение на„РИДАКОМ“ ЕООД  по ОП №2. 

 

Участник „ЛАБТЕХ“ ЕООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор:  

Участникът представя списък и доказателства/референции/ за изпълнени през 

последните три години доставки на апаратура със сходен предмет на този в обособени 

позиция от № 1 и №2, съдържащ   посочване на стойностите, датите и получателите. 

Участникът представя декларация-списък експертите, които ще изпълняват поръчката и 

копия от документи за придобита професионална компетентност- дипломи за висше 

образование и сертификати. 

Относно изисквания на възложителя към предлаганото лабораторно оборудване, 

участникът представя:  

Декларация, че предлаганото от него оборудване  притежава СЕ-маркировка; 

Тъй като участникът не е производител, той представя копие на документ- пълномощни 

издаден от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен представител на 

производителя за право на представителство, търговия и сервиз на името на участника. 

Относно съответствието на предлаганото лабораторно оборудване с минималните 

технически изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото 

предложение и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №1 и 

№ 2 са изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията 

констатира, че предлаганото от участника лабораторно оборудване по ОП№ 1  и № 2 отговаря 

на минималните изисквания на възложителя. 

Представените от „ЛАБТЕХ“ ЕООД документи и техническото предложение на 

участника в пълна степен удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии за 

подбор, определени от възложителя.  Комисията с единодушие реши, че допуска до 

разглеждане ценовото предложение на „ЛАБТЕХ“ ЕООД  по ОП №1 и №2. 

 



 

 

Участник “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации.  

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя списък-декларация и доказателства /удостоверения за добро 

изпълнение и договор за възлагане на обществена поръчка, с фактура/ за изпълнен през 

последните три години договор за доставка на апаратура със сходен предмет на този в 

обособени позиция от №2 и №3, съдържащ   посочване на стойностите, дата и получател 

 Участникът представя декларация-списък на експерти /сервизни инженери/, които ще е 

отговорен за изпълнението на поръчката, както и копия от дипломи за висше образование, 

сертификати за преминато обучение 

 Относно изисквания на възложителя към предлаганото лабораторно оборудване, 

участникът представя:  

Декларация, че предлаганото от него оборудване  притежава СЕ-маркировка. 

Тъй като участникът не е производител, той представя копие на документ- 

оторозицаионно писмо от производителя на оборудването по ОП №2 и №3. 

Относно съответствието на предлаганото лабораторно оборудване с минималните 

технически изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото 

предложение и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №2 и 

№ 3 са изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията 

констатира, че предлаганото от участника лабораторно оборудване по ОП№ 2 отговаря на 

минималните изисквания на възложителя. Представените от “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД документи и техническото предложение на участника в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя по ОП № 2. 

Комисията констатира, че предлаганото от участника лабораторно оборудване по ОП№ 3  

не отговаря на минималните изисквания на възложителя относно показател: минимален 

размер на муфела. Минималните размери на муфела, съгласно техническата спецификация на 

възложителя са 200х300х500 mm ВхШхД, а предлагана от участника дълбочина на муфелната 

камера е 490 мм, при минимално изискване на възложителя от 500 мм.  

Въз основа на гореизложеното комисията не допуска до оценка на ценовото 

предложение на“МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД по ОП №3.  

 

Участник „ФОТ“ ООД  

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя списък и доказателства /удостоверение за добро изпълнение/ за 

изпълнен през последните три години договор за доставка на апаратура със сходен предмет на 

този в обособени позиция от №2 , съдържащ   посочване на стойностите, дата и получател. 

 Участникът представя декларация-списък на експерти, които ще са отговорни за 

изпълнението на поръчката и копия от сертификати за преминато обучение. 

 Относно изисквания на възложителя към предлаганото лабораторно оборудване, 

участникът представя:  

Декларация, че предлаганото от него оборудване  притежава СЕ-маркировка; 

Тъй като участникът не е производител, той представя копие на документ- 

оторизационно писмо от производител за право на представителство от участника, търговия и 

сервиз на името на участника. 



 

 

Относно съответствието на предлаганото лабораторно оборудване с минималните 

технически изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото 

предложение и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №2 

са изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията 

констатира, че предлаганото от участника лабораторно оборудване по ОП№ 2  отговаря на 

минималните изисквания на възложителя. 

Представените от „ФОТ“ ООД документи и техническото предложение на участника в 

пълна степен удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии за подбор, 

определени от възложителя.  Комисията с единодушие реши, че допуска до разглеждане 

ценовото предложение на „ФОТ“ ООД  по ОП №2. 

 

Участник „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД  

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации.  

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя списък и доказателства /удостоверение за добро изпълнение/ за 

изпълнен през последните три години договор за доставка на апаратура със сходен предмет на 

този в обособени позиция от №3 , съдържащ   посочване на стойностите, дата и получател. 

 Участникът представя декларация-списък на експерти, които ще са отговорни за 

изпълнението на поръчката и данни за тяхната квалификация и образование. 

 Относно изисквания на възложителя към предлаганото лабораторно оборудване, 

участникът представя:  

Декларация, че предлаганото от него оборудване  притежава СЕ-маркировка; 

Тъй като участникът не е производител, той представя копие на документ- 

оторизационно писмо от производител за право на представителство от участника, търговия и 

сервиз на името на участника. 

Относно съответствието на предлаганото лабораторно оборудване с минималните 

технически изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото 

предложение и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №3са 

изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол.  

Комисията констатира, че предлаганото от участника лабораторно оборудване по ОП№ 3  

не отговаря на минималните изисквания на възложителя относно максималния размер на 

дълбочината на габаритните размери на муфелната пещ. Посочена от участника  дълбочина е  

899 мм, при изискване на възложителя - максимална 850 мм. 

Въз основа на което комисията не допуска до оценка на ценовото предложение на 

„ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД по ОП №3.  

 

Участник „БУРГАС МЕДИКО“ ООД  

Комисията установи следното:  

В документацията за участие от страна на „БУРГАС МЕДИКО“ ООД не е представен 

списък и доказателства за изпълнен през последните три години договор за доставка на 

апаратура със сходен предмет на този в обособени позиция от №3, съдържащ посочване на 

стойностите, дата и получател. 

Не е представена декларация, че предлаганото от него оборудване  притежава СЕ-

маркировка. 

Участникът в техническото си предложение не е посочил производител и модел на 

предлаганата муфелна пещ. В представеното към документацията на „БУРГАС МЕДИКО“ 

ООД „Описание на муфелна мещ“  липсват данни за производител и модел. 

Липсва представени документи, че участника е оторизиран от производителя на 

лабораторното оборудване или от упълномощен представител на производителя за право на 

представителство, търговия и сервиз, в случай, че участникът не е производител. 



 

 

Относно съответствието на предлаганото лабораторно оборудване с минималните 

технически изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото 

предложение и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №3са 

изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол.  

Комисията констатира, че предлаганото от участника лабораторно оборудване по ОП№ 3  

не отговаря на минималните изисквания на възложителя относно размера на камерата на 

муфелната пещ.  Минималните размери, съгласно техническата спецификация на възложителя 

са 200х300х500 mm ВхШхД, предлагана от участника е 160х160х200 mm ВхШхД.  

Въз основа на гореизложеното комисията не допуска до оценка на ценовото 

предложение на „БУРГАС МЕДИКО“ ООД  по ОП №3.  

 

ІV. Комисията се събра на поредно  заседание на 13.12.2018 г. в 13,00 часа, за да 

разглежда на ценовите предложения на участниците. Комисията извърши оценка на 

икономически най-изгодната оферта въз основа на определения критерий - „Най-ниска цена", 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Съпоставяна беше посочената единична цена по всяка 

обособена позиция отделно. 

 

Относно Обособена позиция № 1 „Доставка на дейонизатор“ ценовите предложения на 

участниците са следните:  

 „ЛАБИМЕКС“ АД- Предлагана цена в размер на: 4520,00лв. без вкл. ДДС и 

5424,00  лв. с вкл. ДДС 

  „ЛАБТЕХ“ ЕООД – Предлагана цена в размер на: 4750,00 лв. без вкл. ДДС и 

5700,00 с вкл. ДДС; 

 Всички ценови предложения са в рамките на максималния разполагаем финансов 

ресурс на възложителя по обособена позиция №1- 4 800 лв. (четири хиляди и осемстотин) без 

ДДС или  5760  лв. (пет хиляди седемстотин и шестдесет) с включен ДДС. 

Комисията предлага по Обособена позиция №1 да бъде избрана офертата на 

„ЛАБИМЕКС“ АД. Ценовото предложение на „ЛАБИМЕКС“ АД е  икономически най-

изгодно, прилагайки определения от възложителя критерии „най-ниска цена". 

Комисията предлага за изпълнител по Обособена позиция №1 да бъде избран участник- 

„ЛАБИМЕКС“ АД и предлага на Директора на РЗИ-Бургас с това дружество да бъде  сключен 

договор за обществена поръчка по обособена позиция №1. 

 

Относно Обособена позиция № 2 „Доставка на инкубатор за микробиологични 

изпитвания“ ценовите предложения на участниците са следните:  

 „ЛАБИМЕКС“ АД- Предлагана цена в размер на: 5065,00лв. без вкл. ДДС и 

6078,00  лв. с вкл. ДДС 

  „ЛАБТЕХ“ ЕООД – Предлагана цена в размер на: 7290,00 лв. без вкл. ДДС и 

8748,00 с вкл. ДДС; 

 „ФОТ“ ООД – Предлагана цена в размер на: 7565,93 лв. без вкл. ДДС и 9079,12 

лв. с вкл. ДДС; 

 „РИДАКОМ“ ЕООД – Предлагана цена в размер на: 7690,00 лв. без вкл. ДДС и 

9228,00 лв. с вкл. ДДС; 

 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД– Предлагана цена в размер на: 7395,00 

лв. без вкл. ДДС и 8874,00 с вкл. ДДС; 

 Всички ценови предложения са в рамките на максималния разполагаем финансов 

ресурс на възложителя по обособена позиция №2- 8 333 лв. (осем хиляди триста тридесет и 

три) без ДДС или 10 000  лв. (десет хиляди) с включен ДДС. 

Комисията предлага по Обособена позиция №2 да бъде избрана офертата на 

„ЛАБИМЕКС“ АД. Ценовото предложение на „ЛАБИМЕКС“ АД е  икономически най-

изгодно, прилагайки определения от възложителя критерии „най-ниска цена". 



 

 

Комисията предлага за изпълнител по Обособена позиция №2 да бъде избран участник- 

„ЛАБИМЕКС“ АД и предлага на Директора на РЗИ-Бургас с това дружество да бъде  сключен 

договор за обществена поръчка по обособена позиция №2. 

 

Относно Обособена позиция № 3 „Доставка на муфелна пещ“ допуснато от Комисията 

до оценка е само едно предложение, което отговаря на минималните технически изисквания 

на възложителя.  

Допуснатото до оценка по ОП № 3 е ценово предложение на „ЛАБИМЕКС“ АД- 

Предлагана цена от„ЛАБИМЕКС“ АД-в размер на: 5260,00лв. без вкл. ДДС и 6312,00  лв. с 

вкл. ДДС. 

Ценовото предложение на „ЛАБИМЕКС“ АД е в рамките на максималния разполагаем 

финансов ресурс на възложителя по обособена позиция №3 от 10 000  лв. (десет хиляди) без 

ДДС или  12 000  лв. (дванадесет) с включен ДДС. Комисията предлага за изпълнител по 

Обособена позиция №3 да бъде избран единствения допуснат участник „ЛАБИМЕКС“ АД и 

предлага на Директора на РЗИ-Бургас да сключи договор за обществена поръчка по 

Обособена позиция № 3 с „ЛАБИМЕКС“ АД. 

Гласували “ЗА” предложеното решение – единодушно всички членове на Комисията – 

общо девет гласа; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – нито един глас. 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно решението – нито един глас. 

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 14.12.2018 г. 

 

  

 

   Комисия в състав: 

   Председател:  ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      / д-р Мариана Кофинова/ 

   Членове          1. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /инж. Димитринка Кирчева/ 

      2. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /Павлина Цонева/ 

      3. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /инж. Валя Жекова/ 

     4. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /д-р  Николай / Милтиядов/ 

      5. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

       / Багряна Петкова / 

     6. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

                 /Цанка Димитрова/ 

     7. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

               / Дафина Петрова/ 

     8. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

              / Милена Бодурова/ 

 


