
 

 

 

 

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 

 
 

 

                                               П Р О Т О К О Л  № 2 
                         

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

  от Правилника за прилагане на ЗОП 

 
  

 
Днес, 07.11.2018г. в 11,00 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 18-05/08.10.2018 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. инж. Мария Николова Иванова – главен експерт в отдел „Химико-физични 

изследвания", Дирекция “Лабораторни изследвания ”при РЗИ-Бургас. 

8. Александра Андреева Димитрова – главен инспектор в отдел "Радиационен контрол", 

Дирекция "Обществено здраве" при РЗИ- Бургас; 

 

Комисията се събра в пълен състав на заседание, за да разгледа предоставените от 

участниците допълнително документи. 

Председателят на комисията докладва, че в определения срок са постъпили 

допълнителни документи, в запечатани непрозрачни пикове,  от следните участници: 

  „Българска Лабораторна Корпорация“ ЕООД, на 30.10.2018 г., с вх. № 32-РО-06; 

 „Т.Е.А.М.“ ООД, на  01.11.2018 г., с вх. № 32-РО-05; 

 “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД, на  02.11.2018 г. с вх. № 32-РО-07; 
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Относно участник „Българска Лабораторна Корпорация“ ЕООД  

Комисията установи, че към плика с документи на участника е представена Декларация 

за задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП от „Българска 

Лабораторна Корпорация“ ЕООД (в свободен текст). Комисията приема така представената 

декларация.  

С оглед на горепосоченото, 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. Допуска до разглеждане ценовото предложение на „Българска Лабораторна 

Корпорация“ ЕООД. 

 

Относно участник „Т.Е.А.М.“ ООД 

Относно установените от Комисията липса на доказателства в отделен документ или с 

отделна декларация спрямо, посочените в Приложение №4 от Протокол №1 параметри на 

оферирания апарат, участникът допълнително  представя в определения срок  Декларация за 

съответствие с технически параметри.  

„Т.Е.А.М.“ ООД декларира, че в състава на доставката с предмет спектрофотометър - 

двулъчев за измерване в ултравиолетовата и видима област - абсорбция на разтвори се 

включват по  т. 2.1.4 Приложение №4 от Протокол №1 интерфейс комуникации, USB порт - 2 

броя и интерфейсен кабел. Декларира, че доставката на системата обект на поръчката, ще се 

извърши с компютърна конфигурация,  по т. 2.1.7. Приложение №4 от Протокол №1, както и 

че при доставката ще е с инсталирана операционна система Windows 10. Декларира, че 

предоставения специализиран софтуер за съвместна работа с персонален компютър, по  т.3.2 

Приложение №4 от Протокол №1, е съвместим с операционна система Windows 10. Комисията 

приема така представената декларация.  

С оглед на горепосоченото, комисията установи, че офертата на „Т.Е.А.М.“ ООД 

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. Допуска до разглеждане ценовото предложение на „Т.Е.А.М.“ 

ООД. 

 

 Относно участник “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД 

 В Приложение №6 от Протокол № 1  Комисията е посочила констатираните от нея 

несъответствия между техническото предложение на участника за оферирания модел апарат и 

представените документи за него, включително и между техническото предложение и линка, 

посочен от участника за справка относно техническите данни на спектрофотометъра с   

официален сайт на производител.  

 В предоставения срок с писмо изх. № 0013/01.11.2018 г. от страна д-р Здравка Шолева- 

управител на “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД са представени  следните документи: Декларация от 

управителя на “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД за технически характеристики на двулъчев 

спектрофотометър UV-6300PC; Декларация за технически характеристики на компютърна 

конфигурация; Декларация за съвместимост на софтуер; Техническа характеристика на HP 

Laser Jet Pro M102 Printer;  Приложение 1 - Сертификат за съответствие на английски език – 

заверено от участника  копие и превод на български език; Приложение 2 –Разпечатка от  

инструкция за употреба -стр. 6- изглед на апарата; Приложение 3-Разпечатка от  инструкция за 

употреба  - стр. 35- аксесоари и резервни части- кюветодържател; Приложение 4 – каталожна 

страница на кюветите с посочени каталожни номера и размери; Приложение 5 – Разпечатка от 

инструкция за работа стр. 8 - функционални бутони. 

 Комисията установи, че завереното от участника копие на Сертификат за съответствие 

се отнася за  VWR Spectrophotometers, Basic, UV- 6300РС с размери 600*450*200 mm и тегло 



 

 

22 kg. Оферирания от “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД апарат на производител VWR, за който в 

документацията на участника е представена разпечатка от ел. каталог с технически 

характеристики  и прeвод на български език е модел: UV/Vis spectrophotometer, UV-6300 PC с 

размери 590*420*260 mm и тегло 26 kg.   Въз основа на това комисията счита, че 

допълнително представения Сертификат за съответствие се отнася за различен от 

първоначално оферирания апарат.  В допълнително представената декларацията за технически 

характеристики от 01.11.2018 г. на управителя на “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД, по т. 2.1.1 

декларира, че в представения (приложение 1) Сертификат за съответствие са включени 

волфрамова и деутериева лампа.  Комисията след като се запозна със съдържанието на  

горепосочения сертификат, констатира, че действително в него са включени волфрамова и 

деутериева лампа, но този  сертификат се отнася до VWR Spectrophotometers, Basic, UV- 

6300РС с размери 600*450*200 mm и тегло 22 kg, а първоначално оферирания от 

“ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД апарат модел е  UV/Vis spectrophotometer, UV-6300 PC с размери 

590*420*260 mm и тегло 26 kg, в който изрично е посочена само  волфрамова лампа.  В 

декларация за технически характеристики, от страна на “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД липсва 

деклариране, че в състава на доставката на спектрофотометъра в РЗИ-Бургас, същият ще 

разполага с  волфрамова и деутериева лампи, а се декларира, че в представения в  приложение 

1 към писмо изх. № 0013/01.11.2018 г. на “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД Сертификат за 

съответствие, са посочени волфрамова и деутериева лампа.  

  Комисията счита, че горепосочения сертификат, отнасящ се за различен модел апарат 

от първоначално оферирания от участника, както  и съдържанието на текста в декларацията за 

технически характеристики на “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД, в частта по т. 2.1.1, не 

удовлетворяват изискванията на възложителя относно минималните технически 

спецификации, отнасящи се до наличието в основния комплект на спектрофотометъра на 

светлинен източник, а именно - лампи: минимум 1 бр. деутериева и минимум 1 бр. 

волфрамова или минимум 1 бр. ксенонова.  

 В декларацията за технически характеристики “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД се позовава 

на горепосоченият сертификат за съответствие и относно несъответствията, установени от 

комисията в Приложение №6 от Протокол №1, по т. 2.1.3, т.3.1.2, т. 3.1.4 и т.3.1.7. Комисията 

счита, че Сертификат за съответствие не може да удостовери  съответствието  с техническите 

изисквания на възложителя, посочени в Приложение №6 от Протокол №1, тъй като, видно от 

посоченото в него, той се отнася за VWR Spectrophotometers, Basic, UV- 6300РС с размери 

600*450*200 mm и тегло 22 kg, а оферирания от “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД модел апарат на 

производител VWR,  за който в документацията на участника е представена  разпечатка от ел. 

каталог с технически характеристики и прeвод на български език е апарат UV/Vis 

spectrophotometer, UV-6300 PC с размери 590*420*260 mm и тегло 26 kg.    

 Комисията приема забележката на „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД в частта по т. 2.1.2 от 

Приложение №6 към Протокол №1, че наличието на кабели за захранване, е видно от 

разпечатката страницата на електронния каталог, посочена в офертата на дружеството за 

предлагания апарат UV/Vis spectrophotometer, UV-6300 PC с размери 590*420*260 mm и тегло 

26 kg.  Следователно не е необходимо да се удостоверява с допълнителни документи.  

 По отношение разпечатките на страници 6, 8 и 35, наименувани в писмото на 

“ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД като Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 5, Комисията 

счита, че тъй като не е представена цялата инструкция за употреба с всички технически 

характеристики и с точно посочване на вида на модела на апарата, за който се отнася 

инструкцията, Комисията не може да съотнесе  разпечатките към оферирания апарат UV/Vis 

spectrophotometer, UV-6300 PC с размери 590*420*260 mm и тегло 26 kg. С оглед на това 

Комисията счита, че представените разпечатки на страници 6, 8 и 35 не са достатъчни да 

докажат съответствието с техническите изисквания на възложителя.  

 Комисията приема представения каталог от VWR на кюветите с посочени каталожни 

номера и размери. Комисията приема представената декларация за съвместимост на софтуера 

и техническите характеристики на принтера. 



 

 

 Въз основа на гореизложеното Комисията с единодушие прие, че офертата на 

“ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД не отговоря в пълна степен на техническите спецификации, 

предварително определени от възложителя, поради което не допуска до оценка на ценовото 

предложение на “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД. 

 

Участник “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

Комисията констатира, че в определения срок- 5 работни дни, считано от момента на 

получаване на Протокол №1, от страна на “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

не е постъпил отговор. Писмото до “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с 

приложено копие от Протокол №1 е изпратено с обратна разписка, от която е видно, че 

същото е получено на 29.10.2018 г. Протокол № 1 е изпратен на 26.10.2018 г. и на  посочения 

електронен адрес за връзка с дружеството.  

Поради установените от комисията несъответствия между техническото предложение на 

участника и представените документи за апаратурата, както и несъответствия с изискванията 

на възложителя са изложени в табличен вид- Приложение №2 към Протокол №1, които не са 

отстранени в предоставения допълнителен срок, Комисията реши, че офертата на 

“МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД не отговаря на техническите 

спецификация на възложителя, поради което не следва да се допуска до оценка на ценовото 

предложение и до класиране.  

 

Участник „ИНФОЛАБ“ ЕООД 
Видно от констатациите на комисията, изложени в табличен вид в Приложение №1 към 

Протокол № 1, не са установени несъответствия  между оферирания от „ИНФОЛАБ“ ЕООД 

модел апарат, минималните технически изисквания на възложителя и представените 

документи. Представените от „ИНФОЛАБ“ 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 „ИНФОЛАБ“ ЕООД. 

 

Участник “ТИТА-КОНСУЛТ” ООД 

Видно от констатациите на комисията, изложени в табличен вид в Приложение №3 към 

Протокол № 1, не са установени несъответствия  между оферирания от “ТИТА-КОНСУЛТ” 

ООД модел апарат, минималните технически изисквания на възложителя и представените 

документи. Представените от “ТИТА-КОНСУЛТ” 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 “ТИТА-КОНСУЛТ” ООД. 

 

Комисията се събра на поредно  заседание на 12.11.2018 г. в 15,00 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 рентген-гама дозиметър“ 

Предложение е направил само един участник- „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД.  

Предлаганата от „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД цена е в размер на: 18 250,00 лв. без вкл. ДДС 

и 21 900,00 с вкл. ДДС. Ценовото предложение на „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД е в рамките на 

максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя по обособена позиция №1 от  24 

310 лв. без ДДС и 29 172 лв. с включен ДДС. 

Комисията с единодушие реши по Обособена позиция № 1 „Доставка на рентген-гама 

дозиметър“ да бъде избрана единствената подадена оферта на „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД, която 

е в съответствие с техническите изисквания и критерии за подбор на възложителя и е рамките 



 

 

на максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя. Комисията предлага за 

изпълнител по Обособена позиция №1 да бъде избран единствения участник  „ТИТА-

КОНСУЛТ“ ООД и предлага на Директора на РЗИ-Бургас да сключи  договор за обществена 

поръчка по Обособена позиция №1 с „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД. 

 

Относно Обособена позиция № 2 „Доставка на спектрофотометър“. 

След извършената преценка за съответствие с критериите за подбор, допуснатите от 

комисията  до оценка ценови предложения са на  следните участници: 

 „ИНФОЛАБ“ ЕООД- Предлагана цена в размер на: 14 550,00 лв. без вкл. ДДС и 

17 460,00 лв. с вкл. ДДС 

  „Т.Е.А.М.“ ООД – Предлагана цена в размер на: 13 820,00 лв. без вкл. ДДС и 

16 584,00 с вкл. ДДС; 

 „Българска Лабораторна Корпорация“ ЕООД - Предлагана цена в размер на: 13 

933,50 лв. без вкл.ДДС и 16720,20 лв. с вкл. ДДС 

 Всички ценови предложения са в рамките на максималния разполагаем финансов 

ресурс на възложителя по обособена позиция № 2  от 16 650 лв. без ДДС и 19 980 лв. с 

включен ДДС 

Комисията предлага по Обособена позиция №2 „Доставка на спектрофотометър“ да бъде 

избрана офертата на „Т.Е.А.М.“ ООД. Ценовото предложение на „Т.Е.А.М.“ ООД е  

икономически най-изгодно, прилагайки определения от възложителя критерии „най-ниска 

цена". 

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

„Т.Е.А.М.“ ООД и предлага на Директора на РЗИ-Бургас с т дружество да бъде  сключен 

договор за обществена поръчка по обособена позиция 2.  

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 13.11.2018 г. 

 

    

   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 

              /инж. Мария  Иванова/ 

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

            /Александра  Димитрова/ 


