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ПРОТОКОЛ №2/29.10 - 01.11.2018 г. 
 
 На  29.10.2018 г. 10:00 ч. в администрацията на „МБАЛ- Първомай” ЕООД  

комисията назначена със заповед № 39/25.10.2018 г. комисия в състав:  
Председател: Енчо Асенов Захариев – юрист, Адвокатска колегия Пловдив; 

и членове: 1. д-р Димитра Филипова – началник „Клинична лаборатория”; 

 2. Гинка Балева – гл. медицинска сестра на „МБАЛ-Първомай”ЕООД; 

 3. Недялка Петкова Вълканова – експерт икономическа информация;  

 4. Николай Георгиев Митков – зам. кмет на Община Първомай, 

Възобнови своята работа по изпълнение на възложената й  задача да разгледа и 
оцени техническите  предложения . на допуснатите участници за изпълнения на 
поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински консумативи, 

лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” 

ЕООД гр. Първомай”, обявена в регистъра на АОП по партидата на „МБАЛ – 

Първомай” ЕООД с обявление № 865493 от 31.08.2018 г. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници по реда на постъпването им. Тримата  членове на 
комисията отново положиха подписите си върху съдържащите се в тях 
документи. Комисията разгледа и подложи на обстоен анализ предложенията на 

участниците за изпълнение на поръчката по всяка от обособените позиции, след което 

въз основа на изложените по-долу констатации и становищата на експертите бе 

определена и оценката по показателите извън предлаганата цена, съобразно 

утвърдената от Възложителя методика за оценка на офертите, както следва: 
Обособена позиция 1. Общоболнични консумативи 
 1. „Медицинска Техника Инженеринг" ООД – единствен участник, подал оферта .  

Участникът е предложил срок на доставка до 3 часа след заявка. Съгласно формулата за 

определяне оценката по този  подпоказател Т1 = СДмин(3) /СДу(3) х 10, 

предложението на „Медицинска техника Инженеринг“ ЕООД получава оценка от 10 

точки.   В техническото си предложение участникът е оферирал доставка на всички 

номенклатури – общоболнични консумативи, включени в позицията. Посочените за 

всеки от тях в предложението характеристики съответстват изцяло на изискванията на 

възложителя по техническата спецификация. Участникът е представил мостри от всяка 

една от 118-те номенклатури - общоболнични консумативи, включени в позицията. Ето 

защо, комисията пристъпи към разглеждане и анализ на всяка една от мострите,  при 

което установи, че  всички представени от този участник образци удовлетворяват в най-

висока степен по отношение на тяхното качество (специфични медицински и 

технически характеристики, материал, здравина, надеждност, дизайн, степен на 

съответствие  и пр.) и съответстват изцяло на изискванията на Възложителя за 

изпълнение на поръчката. Като взе предвид тези констатации комисията определи с 
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единодушие максимална оценка 30 (тридесет) точки на предложението за изпълнение 

на поръчката на  „Медицинска Техника Инженеринг" ООД по подпоказателя Т2 

„Качество и надеждност“. Съгласно методика за оценка по показателя (ТО), общата 

оценка на техническото предложение на участника „Медицинска Техника Инженеринг" 

ООД е в размер на 40 точки / ТО = Т1(10т.)+ Т2(30т.) = 40 точки./ 

 Обособена позиция 2. Хирургичен шевен материал – няма постъпили оферти. 

 Обособена позиция 3. Хирургичен шевен материал- двама участника подали 

оферти. 

1.„Медицинска Техника Инженеринг" ООД- Участникът е предложил срок на 

доставка до 3 часа след заявка. Съгласно формулата за определяне оценката по този  

под-показател Т1 = СДмин(3) /СДу(3) х 10, предложението на „Медицинска техника 

Инженеринг“ ЕООД получава оценка от 10 точки.   В техническото си предложение 

участникът е оферирал доставка на всички номенклатури/видове – хирургичен шевен 

материал, включени в позицията. Посочените за всеки от тях в предложението 

характеристики съответстват изцяло на изискванията на възложителя по техническата 

спецификация. Участникът е представил мостри от всяка една от номенклатурите и 

видовете хирургичен шевен материал, включени в позицията. Ето защо, комисията 

пристъпи към разглеждане и анализ на всяка една от мострите,  при което установи, че  

всички представени от този участник образци удовлетворяват в най-висока степен по 

отношение на тяхното качество (специфични медицински и технически 

характеристики, материал, здравина, надеждност, дизайн, степен на съответствие  и 

пр.) и съответстват изцяло на изискванията на Възложителя за изпълнение на 

поръчката. Като взе предвид тези констатации комисията определи с единодушие 

максимална оценка 30 (тридесет) точки на предложението за изпълнение на поръчката 

на  „Медицинска Техника Инженеринг" ООД по под-показателя Т2 „Качество и 

надеждност“. Съгласно методика за оценка по показателя (ТО), общата оценка на 

техническото предложение на участника „Медицинска Техника Инженеринг" ООД е в 

размер на 40 точки / ТО = Т1(10т.)+ Т2(30т.) = 40 точки./ 

2. „Ка-М Медикъл“ ЕООД- Участникът е предложил срок на доставка до 70 часа след 

заявка. Съгласно формулата за определяне оценката по този  под-показател Т1 = 

СДмин(3) /СДу(70)х 10, предложението на „Ка-М Медикъл“ ЕООД получава оценка от 

0,43 точки. 

Към предложението си за изпълнение на поръчката участникът е приложил мостри на 

много малка част от оферираните за доставка номенклатурни единици – хирургичен 

шевен материал,съставляващи обособената позиция, а именно: Представени са мостри  

само от  три от 25- те вида конци атравматични и лигатури, съставляващи ном.единица 

№2 по техническата спецификация; Представени са мостри от 3 от 4 –те вида 

хирургични игли, съставляващи ном.единица № 6 от  техническата спецификация. 

Комисията  констатира, че „Ка-М Медикъл“ ЕООД не е представило мостри от 

предложения  за доставка хирургичен шевен материал както следва: от нито един от 14-

те вида атравматични конци и лигатури, съставляващи ном. единица №1; от 22 вида 

атравматични конци и лигатури, съставляващи ном. единица №2 (с изключение на 

трите мостри, посочени по горе); от нито един от 8-те вида синтетичен нерезорбируем 

материал полиетилен терафталат конци и лигатури, съставляващи ном. единица №3; от 

нито един от 5-те вида  режещи игли, съставляващи ном. единица №5; от  хирургична 

игла, ½, кръгло сечение, федериращо ухо, никелирана стомана, ф0.6-1.30;18мм-68мм - 

една от 4- те вида игли, съставляващи ном.единица №6 по техническата спецификация. 

Представянето им е изрично посочено условие от Възложителя (вж. Раздел ІV 

„Техническа спецификация“, т.11 на стр.6 от Документацията за участие). 
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 А непредставянето  от участник на изискуеми се проспект, каталог или образец 

задължава комисията да приеме и оцени качеството на предложените за доставка 

консумативи като незадоволително, съгласно утвърдената от възложителя методика за 

оценка и указанията за прилагането й (вж.раздел ІХ, т.7, стр.13  от Документацията за 

участие). След като съобрази тези указания комисията разгледа представените от 

участника  образци (описани по-горе), при което установи, че същите удовлетворяват в 

най-висока степен по отношение на тяхното качество (специфични медицински и 

технически характеристики, материал, здравина, надеждност, дизайн, степен на 

съответствие  и пр.) и с единодушие на членовете си ги оценява с максималната оценка 

по четиристепенната оценъчна скала на методиката - 30 точки. За останалите видове 

хирургичен шевен материал, от които участникът не е представил образци/мостри, 

комисията с единодушие на членовете си присъди най–ниската оценка по  

четиристепенната оценъчна скала на методиката – 0 точки, в изпълнение на 

горепосоченото указание за прилагане на методиката за оценка. След което комисията 

изчисли и  средноаритметичен резултат от така определените оценки по под-показателя 

Т2“Качество и надеждност“,  който е 6,90 точки. Съгласно методика за оценка по 

показателя (ТО), общата оценка на техническото предложение на участника „Ка –М 

Медикъл“ ЕООД е в размер на  точки / ТО = Т1(0,43т.)+ Т2(6,90т.) = 7,33 точки/. 

Обособена позиция 4. Еднократно стерилно облекло и бельо 

1. „Истлинк България" ЕООД.   

Участникът е предложил срок на доставка до 72 часа след заявка. Съгласно формулата 

за определяне оценката по този под-показател Т1 = СДмин(3) /СДу(72) х 10, 

предложението на „Истлинк България“ ЕООД получава оценка от 0,42 точки Към 

предложението си за изпълнение на поръчката участникът е приложил образци/мостри 

от предложените за доставка еднократно стерилно облекло и бельо, по всички 

номенклатурни единици, съставляващи обособената позиция, съобразно Техническата 

спецификация, утвърдена от Възложителя. От разглеждането и анализа им комисията 

констатира, че представените от този участник мостри за номенкл.единици № 1- 6 и  

№11 удовлетворяват в задоволителна степен по отношение на тяхното качество. Те са с 

относителна здравина, приемливи като надеждност, дизайн и функционални 

характеристики, осигуряващи сравнително безпроблемно приложение/работа с тях. 

Като взе предвид тези констатации комисията определи с единодушие оценка от 5 (пет) 

точки  за всяка от мострите по тези 7 номенклатурни единици от техническата 

спецификация, съставляващи обособената позиция. При разглеждането на мострите на 

операционни чаршафи (номенкл.единици № 7-10 и № 12) комисията установи, че в 

описанието на продукта в етикетите на представените опаковки липсват данни за маса 

на кв.м на материята, за да се установи съответствието с това изискване на възложителя 

по техническата спецификация за всички тях (тегло 54 – 57 гр./кв.м). Изключение 

прави етикета на мострата за номенкл.№12, в който е посочено тегло „30g“, което 

очевидно не съответства на посоченото изискване за маса на кв.м на материята в 

техническата спецификация. При разглеждането им членовете на комисията 

установиха, че представените образци на операционни чаршафи са изпълнени от 

материал с ниска плътност и не особено висока здравина, което поражда основателно 

съмнение за изпълнението на горепосоченото изискване по техническата 

спецификация. За да установи действителната маса на кв.м на материята комисията 

извърши измерване (претегляне) с електронна везна на представените от участника 

„Истлинк България“ образци. След като анализира  получените резултати комисията 

констатира следното: 

        - номенкл.единица №7 „Чаршаф-операционен без прорез с размери 90см х 90см 

стерилен“: установено от измерването общо тегло на образеца 19,55 г., което го прави 
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несъответстващ на Техническата спецификация. (За да отговаря материята на 

изискването за маса 54-57 гр./кв.м при посочените размери 0,90 м х 0,90 м и площ  0,81 

кв.м общото тегло на мострата следва да е в границите  43,74 гр. – 46,17 гр.); 

        - номенкл.единица №8 „Чаршаф-операционен с прорез с размери 90см х 90см 

стерилен“: установено от измерването общо тегло на образеца 16,35 г., което го прави 

несъответстващ на Техническата спецификация. (За да отговаря материята на 

изискването за маса 54-57 гр./кв.м при посочените размери 0,90 м х 0,90 м и площ от 

0,81 кв.м общото тегло на мострата следва да е в границите  43,77 гр. – 46,17 гр.); 

        - номенкл.единица №9 „Чаршаф-операционен без прорез с размери 70см х 70см 

стерилен“: установено от измерването общо тегло на образеца 17,65 г., което го прави 

несъответстващ на Техническата спецификация. (За да отговаря материята на 

изискването за маса 54-57 гр./кв.м при посочените размери 0,70 м х 0,70 м и площ от 

0,49 кв.м общото тегло на мострата следва да е в границите  26,46 гр. – 27,93 гр.); 

        - номенкл.единица №10 „Чаршаф-операционен с прорез с размери 140см х 240см 

стерилен“: установено от измерването общо тегло на образеца 95,78 г., което го прави 

несъответстващ на Техническата спецификация. (За да отговаря материята на 

изискването за маса 54-57 гр./кв.м при посочените размери 1,40 м х 2,40 м и площ от 

3,36 кв.м общото тегло на мострата следва да е в границите  181,44 гр. – 191,52 гр.); 

        - номенкл.единица №12 „Чаршаф-операционен без прорез с размери 140см х 240см 

стерилен“: установено от измерването общо тегло на образеца 76,98 г., което го прави 

несъответстващ на Техническата спецификация. (За да отговаря материята на 

изискването за маса 54-57 гр./кв.м при посочените размери 1,40 м х 2,40 м и площ от 

3,36 кв.м общото тегло на мострата следва да е в границите  181,44 гр. – 191,52 гр.). 

          Като съобрази тези констатации комисията намира, че предложените от 

участника „Истлинк България“ операционни чаршафи (номенкл.единици № 7-10 и № 

12 по Техническата спецификация) са с незадоволително качество, тъй като не 

притежават необходимите здравина, надеждност и функционални характеристики, 

които да осигурят безпроблемно приложение/работа с тях. Ето защо, комисията с 

единодушие на членовете определи за всяка от тях  най–ниската оценка по  

четиристепенната оценъчна скала на Методиката за оценка  – 0 точки.  

          След като сумира така определените оценки за всяка от 12-те номенклатури, 

съставляващи обособена позиция №4, комисията изчисли и 

общата(средноаритметична) оценка на предложението за изпълнение на поръчката на 

„Истлинк България” ЕООД по под-показателя Т2 „Качество и надеждност“, която е в 

размер на 2,92 (две цяло, деветдесет и две стотни) точки. Съгласно методика за оценка 

по показателя (ТО), общата оценка на техническото предложение на участника 

„Истлинк България“ ЕООД е в размер на  точки / ТО = Т1(0,42т.)+ Т2(2,92т.) = 3,34 

точки./ 

2.„ Агарта - ЦМ" ЕООД . 

Участникът е предложил срок на доставка до 3  часа след заявка, който  най-краткият 

срок за доставка, предложен от участник по тази позиция. Съгласно формулата за 

определяне оценката по този  подпоказател Т1 = СДмин(3) /СДу(3) х 10, 

предложението на „Агарта-ЦМ“ ЕООД получава оценка от 10 точки. Към 

предложението си за изпълнение на поръчката участникът е приложил мостри от 

предложените за доставка еднократно стерилно облекло и бельо, по всички 

номенклатурни единици, съставляващи обособената позиция, съобразно Техническата 

спецификация, утвърдена от Възложителя. При обстойното им разглеждане комисията 

констатира, че  всички представени от този участник мостри на медицински изделия 

(еднократно стерилно облекло и бельо)  се отличават със здравина и надеждност, 

ергономичен дизайн и функционални характеристики, улесняващи 
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приложението/работата с тях. Затова комисията счита, че качеството на същите 

удовлетворява в най-висока степен и съответства изцяло на изискванията на 

Възложителя за изпълнение на поръчката. Като взе предвид тези констатации 

комисията с единодушие на своите членове определи  оценка  от 30 точки по 

четиристепенната оценъчна скала, Съгласно методика за оценка по показателя (ТО), 

общата оценка на техническото предложение на участника „Агарта-ЦМ" ЕООД  е в 

размер на  точки / ТО = Т1(10т.)+ Т2(30т.) = 40 точки./ 

Обособена позиция 5. Опаковъчен материал за стерилизация 

подадени са предложения от двама  участника в процедурата. 

1.  „ Агарта - ЦМ" ЕООД . 

      Участникът е предложил срок на доставка до 3 часа след заявка, който е и най-

краткия срок за доставка, предложен от участник по тази позиция. Съгласно формулата 

за определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(3) /СДу(3) х 10, 

предложението на „Агарта-ЦМ“ ЕООД получава оценка от 10 точки. Към 

предложението си за изпълнение на поръчката участникът е приложил мостри от 

предложения за доставка опаковъчен материал. При прегледа им комисията установи, 

че участникът не е представил мостра за номенкл. единица № 11 по Техническата 

спецификация, утвърдена от Възложителя (гладки пликове за стерилизация 20 х 40 см, 

1000 бр. в кашон). В изготвения от участника и приложен в техническото му 

предложение приемо-предавателен протокол за мостри е описано наличието му,  но при 

прегледа на опаковката с представените мостри такъв не бе открит, което вероятно се 

дължи на допусната гррешка при окомплектоване на офертата. Поради това комисията 

следва да приеме качеството на непредставения консуматив като незадоволително и да 

го оцени с минималната оценка от 0 точки по четиристепенната оценъчна скала, 

съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка и указанията за прилагането 

й (вж.раздел ІХ, т.7, стр.13  от Документацията за участие).  

От разглеждането, анализа и тестването на представения мострен материал в  реални 

условия - опаковане/фолиране на хирург./медицински инструменти и 

превърз.материали  и стерилизацията им в автоклав SHINVA KG-UCD-80M при 131
0
С, 

2,1 Ваr за 50 мин. в общо 11 проби /гладко фолио с р-ри 10 см/200 м (ном.№1); 12,5 см 

/200 м (ном.№2); 15 см/200 м (ном.№3); 25 см/200 м (ном.№4), нагънато фолио с р-ри 

10 х 5.0 см/100 м (ном.№5);15 х 5см/100 м (ном.№6); 20 х 5 см/100 м (ном.№7); 25 х 6,5 

см/100 м (ном.№8); 30 х 6,5 см/100 м (ном.№9) и гладки пликове за стерилизация  с  р- 

ри 15 х 27 см (ном.№10), 22 х 42 см (ном.№12) / комисията констатира следното:  

       - При девет от тестваните в реални условия на работа образци от опаковъчния 

материал за стерилизация, а именно  ном. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 12,  не се 

установиха опаковки с  нарушена цялост и с неотчетена индикация, т.е. каквито и да 

било отклонения в очакваните ефективност и резултати от приложението. Ето защо 

комисията намира, че тези материали удовлетворяват в най-висока степен изискванията 

на Възложителя за изпълнение на поръчката по отношение на  качество (надеждност, 

степен на съответствие, приложимост, безпроблемна работа) и с единодушие на 

членовете си определи за всеки от тях максимална оценка  от 30 точки по 

четиристепенната оценъчна скала на Методиката за оценка. 

        - При две от тестваните в реални условия на работа образци от опаковъчния 

материал за стерилизация, а именно  ном. № 7 и № 8,  се установиха отклонения от 

очакваните ефективност и резултати от приложението  –  след стерилизацията им 

опаковките са с отчетена индикация, но с нарушена цялост (частично разлепване). С 

цел избягване на съмнение за допусната технологична грешка в процедурата за 

стерилизация бе извършено повторно тестване на образците, при което бяха отчетени 

същите резултати. Като съобрази тези констатации комисията намира, че предложените 
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от участника „Агарта-ЦМ“ опаковъчен материал за стерилизация (номенкл.единици № 

7 и № 8 по Техническата спецификация) е с незадоволително качество, тъй като не 

притежават необходимите здравина, надеждност и функционални характеристики, 

които да осигурят безпроблемно приложение/работа с тях. Ето защо, комисията с 

единодушие на членовете определи за всяка от тях  най–ниската оценка по  

четиристепенната оценъчна скала на Методиката за оценка  – 0 точки.  

След като сумира така определените оценки за всяка от 12-те номенклатури, 

съставляващи обособена позиция №5, комисията изчисли и 

общата(средноаритметична) оценка на предложението за изпълнение на поръчката на 

„„Агарта-ЦМ“ ЕООД по под-показателя Т2 „Качество и надеждност“, която е в размер 

на 22,50 (двадесет и две цяло и петдесет стотни) точки. 

При това общият резултат на участника по показателя оценка на техническото 

предложение  Т = Т1(10) + Т2(22,50) =  32,50 точки/. 

2.„Медицинска Техника Инженеринг" ООД. 
Участникът е предложил срок на доставка до 3 часа след заявка, който съвпада с най-

краткия срок за доставка, предложен от участник по тази позиция. Съгласно формулата 

за определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(3) /СДу(3) х 10, 

предложението на „Медицинска техника Инженеринг“ ЕООД получава оценка от 10 

точки. Към предложението си за изпълнение на поръчката участникът е приложил 

мостри от предложения за доставка опаковъчен материал  по всички номенклатурни 

единици, съставляващи обособената позиция, съобразно Техническата спецификация, 

утвърдена от Възложителя. От разглеждането, анализа и тестването на представените 

образци/ мострен материал в  реални условия (опаковане/фолиране на 

хирург./медицински инструменти и превърз.материали, стерилизацията им в автоклав 

SHINVA KG-UCD-80M при 131
0
С, 2,1 Ваr за 50 мин) на общо 12 проби от: гладко 

фолио с р-ри 10  см/200 м; 12,5 см/200 м; 15 см/200 м; 25 см/200 м, нагънато фолио с р-

ри 10 х 5.0 см/100 м.;15 х 5 см/100 м; 20 х 5,0 см/100 м; 25 х 6,5 см/100 м; 30 х 6,5 

см/100 м и гладки пликове за стерилизация  с р-ри 15 х 27 см,  20 х 40 см, 22 х 42 см.) ,  

не се установиха опаковки с  нарушена цялост и с неотчетена индикация, т.е. каквито и 

да било отклонения в очакваните ефективност и резултати от приложението. Ето защо 

комисията намира, че така предложения от този участник опаковъчен материал за 

стерилизация за всяка от номенклатурите, съставляващи обособената позиция, 

удовлетворява в най-висока степен изискванията на Възложителя за изпълнение на 

поръчката по отношение на неговото качество (надеждност, степен на съответствие, 

приложимост, безпроблемна работа). Като взе предвид тези констатации комисията 

определи с единодушие максимална оценка 30 точки на предложението за изпълнение 

на поръчката на „Медицинска техника инженеринг" ООД по подпоказателя Т2 

„Качество и надеждност“. 

При това общият резултат на участника по показателя оценка на техническото 

предложение /Т = Т1(10) + Т2(30) = 40 точки/. 

  Обособена позиция 6. Дезинфектанти 

1.„Медицинска Техника Инженеринг" ООД е единствен участник, представил 

оферта. 

Участникът е предложил срок на доставка до 3 часа след заявка. Съгласно формулата за 

определяне оценката по този под-показател Т1 = СДмин(3)/СДу(3) х 10, предложението 

на „Медицинска техника Инженеринг“ ЕООД получава оценка от 10 точки. В 

техническото си предложение участникът е оферирал доставка на всички номенклатури 

– дезинфектанти, включени в позицията. Посочените за всеки от тях в предложението 

характеристики съответстват изцяло на изискванията на възложителя по техническата 

спецификация. Участникът е представил каталози, продуктови листи и инструкции за 
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употреба за всяка от номенклатурите - дезинфектанти, включени в позицията. Ето 

защо, комисията пристъпи към тяхното разглеждане и анализ,  при което установи, че  

всички предложени от този участник дезинфектанти удовлетворяват в най-висока 

степен по отношение на тяхното качество и ефективност, като съответстват изцяло на 

изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Като взе предвид тези 

констатации комисията определи с единодушие максимална оценка 30 (тридесет) точки 

на предложението за изпълнение на поръчката на  „Медицинска Техника Инженеринг" 

ООД по под-показателя Т2 „Качество и надеждност“. Съгласно методика за оценка по 

показателя (ТО), общата оценка на техническото предложение на участника 

„Медицинска Техника Инженеринг" ООД е в размер на 40 точки / ТО = Т1(10т.)+ 

Т2(30т.) = 40 точки./ 

Обособена позиция 7. Клинична лаборатория Консумативи и реактиви за Cobas 

Integra 400 Plus  

  1. „Хроно" ООД- е единствен участник, представил оферта. 

Участникът е предложил срок на доставка до 2 часа след заявка. Съгласно формулата за 

определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(2) /СДу(2) х 10, 

предложението на „Хроно“ ООД  получава оценка от 10 точки.   В техническото си 

предложение участникът е оферирал доставка на всички номенклатури – консумативи и 

реактиви за Cobas Integra 400 Plus, включени в позицията. Посочените за всеки от тях в 

предложението характеристики съответстват изцяло на изискванията на възложителя 

по техническата спецификация. Участникът е представил каталози, продуктови листи и 

инструкции за употреба за всяка от номенклатурите - консумативи и реактиви за Cobas 

Integra 400 Plus, включени в позицията. Ето защо, комисията пристъпи към тяхното 

разглеждане и анализ,  при което установи, че  всички предложени от този участник 

консумативи  и реактиви за Cobas Integra 400 Plus са оригинални, от производителя на 

апаратурата  и осигуряват максимално точни изследвания, без да се налага 

извършването на допълнителни манипулации. Ето защо, те удовлетворяват в най-

висока степен по отношение на тяхното качество, като съответстват изцяло на 

изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Като взе предвид тези 

констатации комисията определи с единодушие максимална оценка 30 (тридесет) точки 

на предложението за изпълнение на поръчката на  „Хроно“ ООД  по под-показателя Т2 

„Качество и надеждност“. Съгласно методика за оценка по показателя (ТО), общата 

оценка на техническото предложение на участника „Хроно“ ООД  е в размер на 40 

точки / ТО = Т1(10т.)+ Т2(30т.) = 40 точки./ 

Обособена позиция 8. Консумативи:  

 за електролитен анализатор Medica Easy Lyte Plus, 

 за кръвно-газов анализатор Medica Easy Blood Gas 

1.„ЕТГ" ЕООД - е единствен участник, представил оферта. 

Участникът е предложил срок на доставка до 24 часа след заявка Съгласно формулата 

за определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(24) /СДу(24) х 10, 

предложението на „ЕТГ“ЕООД получава оценка от 10 точки.   В техническото си 

предложение участникът е оферирал доставка на всички номенклатури – консумативи 

за електролитен анализатор Medica Easy Lyte Plus и кръвно-газов анализатор Medica 

Easy Blood Gas, включени в позицията. Посочените за всеки от тях в предложението 

характеристики съответстват изцяло на изискванията на възложителя по техническата 

спецификация. Участникът е представил каталози, продуктови листи и инструкции за 

употреба за всяка от номенклатурите - консумативи за електролитен анализатор Medica 

Easy Lyte Plus и кръвно-газов анализатор Medica Easy Blood Gas, включени в 

позицията. Ето защо, комисията пристъпи към тяхното разглеждане и анализ,  при 

което установи, че  всички предложени от този участник консумативи за електролитен 
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анализатор Medica Easy Lyte Plus и кръвно-газов анализатор Medica Easy Blood Gas са 

оригинални, от производителя на апаратурата и осигуряват максимално точни 

изследвания, без да се налага извършването на допълнителни манипулации. Ето защо, 

те   удовлетворяват в най-висока степен по отношение на тяхното качество, като 

съответстват изцяло на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Като 

взе предвид тези констатации комисията определи с единодушие максимална оценка 30 

(тридесет) точки на предложението за изпълнение на поръчката на  „ЕТГ“ЕООД по 

под-показателя Т2 „Качество и надеждност“. Съгласно методика за оценка по 

показателя (ТО), общата оценка на техническото предложение на участника 

„ЕТГ“ЕООД е в размер на 40 точки / ТО = Т1(10т.)+ Т2(30т.) = 40 точки./ 

Обособена позиция 9. Консумативи, реактиви и контроли за ERMA РСЕ- 210 

1.„ЕТГ" ЕООД - е единствен участник, представил оферта. 

Участникът е предложил срок на доставка до 24 часа след заявка.  Съгласно формулата 

за определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(24) /СДу(24) х 10, 

предложението на „ЕТГ“ЕООД получава оценка от 10 точки.   В техническото си 

предложение участникът е оферирал доставка на всички номенклатури – консумативи, 

реактиви и контроли за ERMA РСЕ- 210, включени в позицията. Посочените за всеки 

от тях в предложението характеристики съответстват изцяло на изискванията на 

възложителя по техническата спецификация. Участникът е представил каталози, 

продуктови листи и инструкции за употреба за всяка от номенклатурите консумативи, 

реактиви и контроли за ERMA РСЕ- 210, включени в позицията. Ето защо, комисията 

пристъпи към тяхното разглеждане и анализ,  при което установи, че  всички 

предложени от този участник консумативи, реактиви и контроли за ERMA РСЕ- 210 са 

оригинални, от производителя на апаратурата и осигуряват максимално точни 

изследвания, без да се налага извършването на допълнителни манипулации. Ето защо, 

те  удовлетворяват в най-висока степен по отношение на тяхното качество, като 

съответстват изцяло на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Като 

взе предвид тези констатации комисията определи с единодушие максимална оценка 30 

(тридесет) точки на предложението за изпълнение на поръчката на  „ЕТГ“ЕООД по 

под-показателя Т2 „Качество и надеждност“. Съгласно методика за оценка по 

показателя (ТО), общата оценка на техническото предложение на участника 

„ЕТГ“ЕООД е в размер на 40 точки / ТО = Т1(10т.)+ Т2(30т.) = 40 точки./. 

Обособена позиция 10. Реактиви за Medonik CA - 620 / М* 

1.Медицинска Техника Инженеринг" ООД - е единствен участник, представил 

оферта. 

Участникът е предложил срок на доставка до 3 часа след заявка.  Съгласно формулата 

за определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(3) /СДу(3) х 10, 

предложението на „Медицинска Техника Инженеринг" ООД получава оценка от 10 

точки.В техническото си предложение участникът е оферирал доставка на всички 

номенклатури –  реактиви за Medonik CA - 620 / М*, включени в позицията. 

Посочените за всеки от тях в предложението характеристики съответстват изцяло на 

изискванията на възложителя по техническата спецификация. Участникът е представил 

каталози, продуктови листи и инструкции за употреба за всяка от номенклатурите  

реактиви за Medonik CA - 620 / М*, включени в позицията. Ето защо, комисията 

пристъпи към тяхното разглеждане и анализ,  при което установи, че  всички 

предложени от този участник  реактиви за Medonik CA - 620 / М* са оригинални, от 

производителя на апаратурата и осигуряват максимално точни изследвания, без да се 

налага извършването на допълнителни манипулации. Ето защо, те  удовлетворяват в 

най-висока степен по отношение на тяхното качество, като съответстват изцяло на 

изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Като взе предвид тези 
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констатации комисията определи с единодушие максимална оценка 30 (тридесет) точки 

на предложението за изпълнение на поръчката „Медицинска Техника Инженеринг" 

ООД по под-показателя Т2 „Качество и надеждност“. Съгласно методика за оценка по 

показателя (ТО), общата оценка на техническото предложение на участника 

„Медицинска Техника Инженеринг" ООД е в размер на 40 точки / ТО = Т1(10т.)+ 

Т2(30т.) = 40 точки./. 

Обособена позиция 11. Консумативи за биохимичен анализатор Technicon RA 

1.„ЕТГ" ЕООД  - е единствен участник, представил оферта. 

Участникът е предложил срок на доставка до 24 часа след заявка.  Съгласно формулата 

за определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(24) /СДу(24) х 10, 

предложението на „ЕТГ“ЕООД получава оценка от 10 точки.   В техническото си 

предложение участникът е оферирал доставка на всички номенклатури – консумативи, 

реактиви за биохимичен анализатор Technicon RA, включени в позицията. Посочените 

за всеки от тях в предложението характеристики съответстват изцяло на изискванията 

на възложителя по техническата спецификация. Участникът е представил каталози, 

продуктови листи и инструкции за употреба за всяка от номенклатурите консумативи, 

реактиви за биохимичен анализатор Technicon RA, включени в позицията. Ето защо, 

комисията пристъпи към тяхното разглеждане и анализ,  при което установи, че  всички 

предложени от този участник консумативи, реактиви за биохимичен анализатор 

Technicon RA са оригинални, от производителя на апаратурата и осигуряват 

максимално точни изследвания, без да се налага извършването на допълнителни 

манипулации. Ето защо, те  удовлетворяват в най-висока степен по отношение на 

тяхното качество, като съответстват изцяло на изискванията на Възложителя за 

изпълнение на поръчката. Като взе предвид тези констатации комисията определи с 

единодушие максимална оценка 30 (тридесет) точки на предложението за изпълнение 

на поръчката на  „ЕТГ“ЕООД по под-показателя Т2 „Качество и надеждност“. 

Съгласно методика за оценка по показателя (ТО), общата оценка на техническото 

предложение на участника „ЕТГ“ЕООД е в размер на 40 точки / ТО = Т1(10т.)+ 

Т2(30т.) = 40 точки./ 

Обособена позиция 12. Консумативи и Реактиви за Коагулометър Sysmex CA - 560 

1.„Марвена  Диагностика " ООД - е единствен участник, представил оферта. 

Участникът е предложил срок на доставка до 24 часа след заявка.  Съгласно формулата 

за определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(24) /СДу(24) х 10, 

предложението на „Марвена  Диагностика " ООД получава оценка от 10 точки.   В 

техническото си предложение участникът е оферирал доставка на всички номенклатури 

– консумативи и реактиви за коагулометър Sysmex CA - 560, включени в позицията. 

Посочените за всеки от тях в предложението характеристики съответстват изцяло на 

изискванията на възложителя по техническата спецификация. Участникът е представил 

каталози, продуктови листи и инструкции за употреба за всяка от номенклатурите 

консумативи и реактиви за коагулометър Sysmex CA - 560, включени в позицията. Ето 

защо, комисията пристъпи към тяхното разглеждане и анализ,  при което установи, че  

всички предложени от този участник консумативи и реактиви за коагулометър Sysmex 

CA – 560 са оригинални, от производителя на апаратурата и осигуряват максимално 

точни изследвания, без да се налага извършването на допълнителни манипулации. Ето 

защо, те  удовлетворяват в най-висока степен по отношение на тяхното качество, като 

съответстват изцяло на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Като 

взе предвид тези констатации комисията определи с единодушие максимална оценка 30 

(тридесет) точки на предложението за изпълнение на поръчката на  „Марвена  

Диагностика " ООД по под-показателя Т2 „Качество и надеждност“. Съгласно методика 

за оценка по показателя (ТО), общата оценка на техническото предложение на 
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участника „Марвена  Диагностика " ООД е в размер на 40 точки / ТО = Т1(10т.)+ 

Т2(30т.) = 40 точки/. 

Обособена позиция 13. Биохимични реактиви  

Двама  участника, представили оферти 

1.„ЕТГ" ЕООД  
Участникът е предложил срок на доставка до 24 часа след заявка, който и най- краткия 

срок, предложен от участник по тази обособена позиция.  Съгласно формулата за 

определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(24) /СДу(24) х 10, 

предложението на „ЕТГ“ЕООД получава оценка от 10 точки.   В техническото си 

предложение участникът е оферирал доставка на всички номенклатури –  биохимични 

реактиви , включени в позицията. Посочените за всеки от тях в предложението 

характеристики ( количества, разфасовки и окомплектовки),съответстват изцяло на 

изискванията на възложителя по техническата спецификация. Участникът е представил 

каталози, продуктови листи и инструкции за употреба за всяка от номенклатурите 

биохимични реактиви, включени в позицията. Ето защо, комисията пристъпи към 

тяхното разглеждане и анализ,  при което установи, че  всички предложени от този 

участник биохимични реактиви осигуряват максимално точни изследвания, без да се 

налага извършването на допълнителни манипулации. Ето защо, те  удовлетворяват в 

най-висока степен по отношение на тяхното качество, като съответстват изцяло на 

изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Като взе предвид тези 

констатации комисията определи с единодушие максимална оценка 30 (тридесет) точки 

на предложението за изпълнение на поръчката на  „ЕТГ“ЕООД по под-показателя Т2 

„Качество и надеждност“. Съгласно методика за оценка по показателя (ТО), общата 

оценка на техническото предложение на участника „ЕТГ“ЕООД е в размер на 40 точки 

/ ТО = Т1(10т.)+ Т2(30т.) = 40 точки./ 

2. „ЕЛПАК-Лизинг” ЕООД 

Участникът е предложил срок на доставка до 72 часа след заявка.  Съгласно формулата 

за определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(24) /СДу(72)х 10 

предложението на „ЕЛПАК- Лизинг“ЕООД получава оценка от 3,33  точки.   В 

техническото си предложение участникът е оферирал доставка на всички биохимични 

реактиви, включени в позицията. Посочените за всеки от тях в предложението 

характеристики  по отношение на количеството и разфасовките не  съответстват на 

техническата спецификация. За всеки от реактивите са оферирани разфасовки, в 

голямата си част по-малки  от посочените от възложителя. Т.напр. за Албумин + 

стандарт, течен при изискуеми по техническата спецификация 4 х 120 мл, 6 опак. 

участникът е предложил  доставка на Албумин + стандарт, течен 4 х 20 мл, 6 опак.  

Комисията съобрази че оферираното от страна на участника на количества и 

окомплектовки, различни от посочените в техническата спецификация не е пречка за 

разглеждането и оценяването на техническото предложение, доколкото необходимото 

общо количество на съответния реактив за срока на поръчката би могло да се обезпечи 

чрез поръчването на по-големи или по-малки количества разфасовки, стига офертата на 

участника да е икономически най- благоприятна. „ЕЛПАК-Лизинг” е представил 

продуктови листи и инструкции за употреба за всяка от номенклатурите всички 

биохимични реактиви, включени в позицията. Комисията пристъпи към тяхното 

разглеждане и анализ,  при което установи, че  всички предложени от този участник 

биохимични реактиви осигуряват максимално точни изследвания, без да се налага 

извършването на допълнителни манипулации. Ето защо, те  удовлетворяват в най-

висока степен по отношение на тяхното качество, като съответстват изцяло на 

изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Като взе предвид тези 

констатации комисията определи с единодушие максимална оценка 30 (тридесет) точки 
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на предложението за изпълнение на поръчката на  „ЕТГ“ЕООД по под-показателя Т2 

„Качество и надеждност“. Съгласно методика за оценка по показателя (ТО), общата 

оценка на техническото предложение на участника „ЕТГ“ЕООД е в размер на 33,33 

точки / ТО = Т1(3,33 т.)+ Т2(30 т.) = 33,33 точки/. 

Обособена позиция 14. Серологични тестове 

1.Медицинска Техника Инженеринг" ООД е единствен участник, представил 

оферта. 

Участникът е предложил срок на доставка до 3 часа след заявка.Съгласно формулата за 

определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(3) /СДу(3) х 10, 

предложението на „Медицинска Техника Инженеринг" ООД получава оценка от 10 

точки.В техническото си предложение участникът е оферирал доставка на всички 

номенклатури –  серологични тестове включени в позицията. Посочените за всеки от 

тях в предложението характеристики съответстват изцяло на изискванията на 

възложителя по техническата спецификация. Участникът е представил каталози, 

продуктови листи и инструкции за употреба за всяка от номенклатурите серологични 

тестове, включени в позицията. Ето защо, комисията пристъпи към тяхното 

разглеждане и анализ,  при което установи, че  всички предложени от този участник 

серологични тестове са напълно съвместими с наличната апаратура и осигуряват 

максимално точни изследвания, без да се налага извършването на допълнителни 

манипулации. Ето защо, те  удовлетворяват във висока степен по отношение на тяхното 

качество, като съответстват изцяло на изискванията на Възложителя за изпълнение на 

поръчката. Като взе предвид тези констатации комисията определи с единодушие  

оценка 20 (двадесет) точки на предложението за изпълнение на поръчката „Медицинска 

Техника Инженеринг" ООД по под-показателя Т2 „Качество и надеждност“. Съгласно 

методика за оценка по показателя (ТО), общата оценка на техническото предложение 

на участника „Медицинска Техника Инженеринг" ООД е в размер на 30 точки / ТО = 

Т1(10т.)+ Т2(20т.) = 30 точки./.  

Обособена позиция 15. Затворена система за вземане на кръв 

1.„Медицинска Техника Инженеринг" ООД 

Участникът е предложил срок на доставка до 3 часа след заявка, който е най- краткия 

предложен от участник срок за доставка по тази обособена позиция. Съгласно 

формулата за определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(3) /СДу(3) х 10, 

предложението на „Медицинска Техника Инженеринг" ООД получава оценка от 10 

точки. В техническото си предложение участникът е оферирал доставка на всички 

номенклатури – затворена система за вземане на кръв,включени в позицията. 

Посочените за всяка от тях в предложението характеристики съответстват изцяло на 

изискванията на възложителя по техническата спецификация. Участникът е представил 

каталози, продуктови листи и инструкции за употреба за всяка от номенклатурите - 

затворена система за вземане на кръв, включени в позицията. Ето защо, комисията 

пристъпи към тяхното разглеждане и анализ,  при което установи, че  всички 

предложени от този участник затворени системи удовлетворяват в най-висока степен 

по отношение на тяхното качество (специфични медицински и технически 

характеристики, надеждност, дизайн, степен на съответствие  и пр.) и съответстват 

изцяло на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Като взе предвид 

тези констатации комисията определи с единодушие максимална оценка 30 (тридесет) 

точки на предложението за изпълнение на поръчката на  „Медицинска Техника 

Инженеринг" ООД по подпоказателя Т2 „Качество и надеждност“. Съгласно методика 

за оценка по показателя (ТО), общата оценка на техническото предложение на 

участника „Медицинска Техника Инженеринг" ООД е в размер на 40 точки / ТО = 

Т1(10т.)+ Т2(30т.) = 40 точки./ 
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2. „Истлинк България” ЕООД 
Участникът е предложил срок на доставка до 72 часа след заявка.Съгласно формулата 

за определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(3) /СДу(72) х 10, 

предложението на „Истлинк България” ЕООД получава оценка от 0,42 точки. В 

техническото си предложение участникът е оферирал доставка на всички номенклатури 

– затворена система за вземане на кръв, включени в позицията. Участникът е 

представил  каталози, продуктови листи и инструкции за употреба за всяка от 

номенклатурите - затворена система за вземане на кръв, включени в позицията. От 

анализа им комисията констатира, че посочените за по – голямата част от 

номенклатурите  в предложението характеристики съответстват на изискванията на 

възложителя по техническата спецификация. Наред с това се установи, че първите 

четири предложени от участника номенклатури – затворени системи (според 

информацията от представените продуктови листи) не притежават опцията 

„възможност за ползване с обикновена болнична игла“, посочена от възложителя в 

техническата спецификация. Това според единодушното мнение на експертите от 

състава на комисията не осигурява безпроблемната работа с тях, защото не е налице 

възможност да се ползват и с обикновена болнична игла.  Ето защо, членовете на 

комисията  с единодушие оценяват така предложените от участника затворени системи 

(с номекл.№1 – 4)  с минималната оценка по четиристепенна оценъчна скала под-

показателя Т2 „Качество и надеждност“ – 0 точки.  За останалите предложени 

номенклатури от обособената позиция комисията намира, че предложените системи се 

характеризират със сравнително добра надеждност, дизайн и функционални 

характеристики, осигуряващи нормално приложение/работа с тях, поради което с 

единодушие на членовете си определи за всяка от тях оценка от 15 точки по 

четиристепенна оценъчна скала под-показателя Т2 „Качество и надеждност“. Като  

сумира така определените оценки за всяка от номенклатурите, съставляващи обособена 

позиция №15, комисията изчисли и общата оценка на предложението за изпълнение на 

поръчката на „Истлинк България” ЕООД по под-показателя Т2 „Качество и 

надеждност“., която е в размер на 15 (петнадесет) точки. Съгласно методика за оценка 

по показателя (ТО), общата оценка на техническото предложение на участника 

„Истлинк България” ЕООД е в размер на 15,42 точки / ТО = Т1(0,42 т.)+ Т2(15 т.) = 

15,42 точки/. 

Обособена позиция №16. Реактиви и консумативи за Биохимичен анализатор, 

Dimension Xpand Plus - затворена система 

1„Марвена  Диагностика " ООД - е единствен участник, представил оферта. 

Участникът е предложил срок на доставка до 24 часа след заявка.  Съгласно формулата 

за определяне оценката по този  под-показател Т1 = СДмин(24) /СДу(24) х 10, 

предложението на „Марвена  Диагностика " ООД получава оценка от 10 точки.   В 

техническото си предложение участникът е оферирал доставка на всички номенклатури 

– реактиви и консумативи за Биохимичен анализатор, Dimension Xpand Plus - затворена 

система, включени в позицията. Посочените за всеки от тях в предложението 

характеристики съответстват изцяло на изискванията на възложителя по техническата 

спецификация. Участникът е представил каталози, продуктови листи и инструкции за 

употреба за всяка от номенклатурите реактиви и консумативи за биохимичен 

анализатор, Dimension Xpand Plus - затворена система, включени в позицията. Ето 

защо, комисията пристъпи към тяхното разглеждане и анализ,  при което установи, че  

всички предложени от този участник реактиви и консумативи за биохимичен 

анализатор, Dimension Xpand Plus - затворена система са оригинални, от производителя 

на апаратурата и осигуряват максимално точни изследвания, без да се налага 

извършването на допълнителни манипулации. Ето защо, те  удовлетворяват в най-
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висока степен по отношение на тяхното качество, като съответстват изцяло на 

изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. Като взе предвид тези 

констатации комисията определи с единодушие максимална оценка 30 (тридесет) точки 

на предложението за изпълнение на поръчката на  „Марвена  Диагностика " ООД по 

под-показателя Т2 „Качество и надеждност“. Съгласно методика за оценка по 

показателя (ТО), общата оценка на техническото предложение на участника „Марвена  

Диагностика " ООД е в размер на 40 точки / ТО = Т1(10т.)+ Т2(30т.) = 40 точки/. 

          Определените от всеки от членовете на комисията оценки  на техническите 

предложения за всеки от участниците (по всяка обособена позиция) са отразени в 

оценителни листове – таблици, представляващи неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Като взе предвид всички гореизложени обстоятелства и констатации по 

съответствието на офертите на участниците с обявените от Възложителя условия, 

определените оценки на предложенията за изпълнение на поръчката по другите 

показателите,  извън предлаганата цена, и на основание чл.57, ал.2  от ППЗОП 

Комисията единодушно 

                                     

                                               Р Е Ш И : 

 
Насрочва отварянето  на ценовите предложения на всички останали 
участници и обявяването им за 05.11.2018 г. от 10.00 часа на същото място.  
       Съобщение за определените дата, час и място за отваряне на ценовите 
предложения  да се публикува на интернет страницата на лечебното заведение - 
www.mbal-parvomay.com. 

 С това на 01.11.2018 г. в 16:30 часа комисията завърши първия етап от 
своята работа по разглеждането и оценката на представените от участниците 
оферти в откритата процедура и председателят закри заседанието й. 

 
 
 
 Председател:__________________ 
 
 Членове: __________________ 
 
  __________________ 
 
  __________________ 
 
  __________________ 

Заличена 

информация 

по чл.2  ЗЗЛД  

и чл.42 ал.5 

от ЗОП 

http://www.mbal-parvomay.com/

