Р Е Ш Е Н И Е
№ РД-08 - 446
гр.Сливен, 18.09.2020 г.
На основание чл. 108, т. 1 и във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от Закона за обществените
поръчки и във връзка с обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на
консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и
осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван СелиминскиСливен” АД”, одобрена с Решение № РД-08-138/16.03.2020 г. на Изпълнителния директор на
МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, номер на поръчката в АОП 00705-2020-0006, която
се провежда по реда и условията на Закона за обществените поръчки и Доклад от 16.09.2020 г.
по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, ведно с приложените към него Протоколи № 1/29.07.2020 г., №
2/10.08.2020 г., № 3/03.09.2020 г. и № 4/15.09.2020 г. от работата на комисия, назначена със
Запов ед № РД -08 -369/29.07 .2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д -р Иван
Сели мин ски -Слив ен” АД г р.Слив ен в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Хрисант Хрисантов – Зам.директор по медицинските дейности на МБАЛАД-Сливен
ЧЛЕНОВЕ:
1. д-р Мария Терзиева - Н-к на МБЛ при МБАЛ-АД- Сливен
2. д-р Галина Бакърджиева – Н-к на КЛ при МБАЛ-АД- Сливен
3. м.с. Мария Карарадева – ст. м.с. на КФД при МБАЛ-АД-Сливен
4. Красимира Танева – Гл. мед.сестра на МБАЛ-АД-Сливен.
и след като взех предвид всички предложени от участниците оферти и всички
приложения към тях, които следва да бъдат оценявани с оглед предварително избрания и обявен
критерий: „най-ниска цена” за определяне на икономически най-изгодната оферта и като
споделям напълно становището, оценките и мотивите на комисията, изразени в Доклада от
работата на комисията и цитираните протоколи, които са неразделна част от него
ОБЯВЯВ АМ
І. Следното крайно КЛАСИРАНЕ на допуснатите предложения в обявената открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на
консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и осем/
обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д -р Иван Селимински-Сливен”
АД”, която се провежда по реда и условията на Закона за обществените поръчки, по обособени
позиции:
Обособена позиция №1: „ Реактиви и консумативи за биохимичен анал изато р
"BS 300 "
I място
II място
III място

"Топ-Диагностика" ООД –56335,66 лв. - 100.00 точки
„Елит Медикал" ООД – 56998,58 лв. – 98 ,84 точки

”Перфект Медика" ООД – 141867,69 лв. – 39,71 точки
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Обособена по зиция №2: „Реактиви и консумативи за хематологичен б рояч
"Mindr ay ВС 3000“
I място
II място

"Топ-Диагностика" ООД – 12036,60 лв. - 100 .00 точки

”Перфект Медика" ООД – 25437,20 лв. – 47,32 точки

Обособена по зиция №3: „Реактиви и ко нсумативи за електролитен анализатор
"Еasy Lyte " PLUS“
I място
II място

”Перфект Медика" ООД – 8952,00 лв. - 100.00 точки
"АПР" ООД – 8958,08 лв. – 99 ,93 точки

Обособена
по зиция
№4:
„Реактиви
хе мокогуло метър "Compact X''
I място

и

ко нсумативи

за

автоматичен

”Перфект Медика" ООД - 67000,32 лв. - 10 0.00 точки

Обособена позиция №5: Реактиви и консумативи за автоматич на систе ма за
определяне химични и физич ни ко мпон енти в уринит а за апарат ''Dirui H 50 '' и
''FUS 100''
I място

”Перфект Медика" ООД - 47260,00 лв. - 10 0.00 точки

Обособена по зиция №6 : „Тест за опиати ко мбиниран“
I място „Диасистемс" ЕООД – 5962,50 лв. - 100.00 точки
II място "Медицинска техника инженеринг" ООД – 9218,75 лв. – 64,68 точки
Обособена по зиция №7: „ Реактиви и ко нсумативи за глюкоанализато р ''КВ GA
2'' и ''КВ GA 3 ''
I място
точки

"Медицинска техника инженеринг" ООД – 27972,00 л в. - 100.00

Обособена позиция №8: „ Реактиви и консумативи за биохимичен анал изато р
''Dimensio n Xpand plus'' / ''Dimensio n EXL 200'' /"
I място
"Марвена Диагностика" ЕООД – 327393,62 лв. - 100.00 точки
Обособена позиция №9: „Реактиви и консумативи за автоматичен анал изато р
''Biose n C_Line''
I място

”Перфект Медика" ООД - 16978,80 лв. - 10 0.00 точки

Обособена по зиция №10: „Реактиви и ко нсумативи
хе мокогуло метър "Thrombotimer 1 channel''
I място

за

пол уавтоматичен

”Перфект Медика" ООД - 3225,36 лв. - 100.00 точки
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Обособена позиция №11: „ Реактиви и ко нсумативи за електролитен анализато р
"Co mbi Line ''
I място

”Перфект Медика" ООД - 2184,00 лв. - 100.00 точки

Обособена позиция
лаборатория "
I място
II място

№12: „ Реактиви

и

консумативи

за Микробиологична

„Ридаком" ЕООД – 4444,64 лв. - 100.00 точки
"Химтекс" ООД – 4512,44 лв. – 98,50 точки

Обособена по зиция №13: „Гранул ирани хранителни среди,
здравето, лес ни за разтваряне, без об разуване на преципит ати "
I място

безвредни

за

„Ридако м" ЕООД – 5640,20 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №14: „Готови пет рит а с хранителна среда. Ампул ирани
течни хранителни среди. Диагностикуми - микробиол огия агл утинационни
серуми."
I място

„Ридако м" ЕООД – 21618,00 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №15: „ Антибиочни дис кове адаптирани към диспенсер "
I място

„Ридако м" ЕООД – 2991,60 лв. - 100.00 точки

Обособена позиция №16: „Мануал ни ст рипове за идентификация на различни
групи б актерии.Допъл нителни реактиви за АPI ст риповете“.
I място

„Медиклим“ ЕООД – 8551,57 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №17: „Експресна ликворна диагностика "
I място

„Ридако м" ЕООД – 1980,00 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №18: „Бързи тестове за серологич но изследване на:"
I място"Медицинска техника инженеринг" ООД – 12347,50 лв .- 100 .00 точки
II място
„Диасистемс" ЕООД – 16845,00 лв . – 73,30 точки
III място
„Ридаком" ЕООД – 17610,00 лв. – 70,12 точки
Обособена по зиция №19: „Имунулогични тестове за апарат MINI VIDAS“
I място

„Медиклим“ ЕООД – 30676,60 л в. - 100.00 точки

Обособена по зиция №20: „Серологич ни изследвания "
I място "Медицинска техника инженеринг" ООД –1096,80 л в. - 100.00 точки
II място
„Ридаком" ЕООД – 1269,60 лв . – 86,39 точки
III място
„Диасистемс" ЕООД – 1693,80 лв. - 64,75 точки
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Обособена по зиция №21: „ Антиб иотични дискове по EUCAST, Тестове за
определяне на Минимална инхибираща концент рация по EUCAST "
I място

„Ридако м" ЕООД – 5654,00 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №22 : „Тестове за идентификация на микроо рганизми и
определяне на антимикробна ч увствителност, съвместими с апарат Multisc an FC
"
I място

„Ридако м" ЕООД – 31082,40 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №23: „Хранителни среди по EUCAST "
I място

„Ридако м" ЕООД – 192,00 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №24: „Референтни щамове "
I място

„Ридако м" ЕООД – 600,00 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №25: „Проби за ELISA READER "
I място

„Ридако м" ЕООД – 3283,20 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №26: „Тампони за ко клюш "
I място

„Ридако м" ЕООД – 270,00 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №27: „Тестове за диагностика на сифилис и хл амидия "
I място

„Ридако м" ЕООД – 4239,00 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №28: „ Хемокултури“
I място

„Медиклим“ ЕООД – 38316,00 л в. - 100.00 точки

Обособена по зиция №29: „Ко нтейнери за биологични отпадъци "
I място
II място

"Химтекс" ООД – 612,00 лв. - 100.00 точки

„Ридаком" ЕООД – 1800,00 лв. – 34,00 точки

Обособена позиция №30: „ Реактиви
трансфузионна хематология“
I място

и

консумативи

за

Отделение

по

„Диахем" ООД – 68795,36 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №32: „ Реактиви и консумативи за кръвно -газов анализатор
Медика "Easy Bloo d Gas"
I място

"АПР” ООД – 32802,00 лв. - 100.00 точки
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Обособена по зиция №33 : „Реактиви и консумативи
електролитен анал изатор Медика " EasyStat "
I място

за

кръвно -газов

и

за

хистологични

и

"АПР” ООД – 50923,20 лв. - 100.00 точки

Обособена по зиция №34: „Ко нсумативи за КГА "АБЛ" 825"
I място

"БГ Мед" ООД – 132110,75 лв. - 100.00 точки

Обособена позиция №36:
цитологични изследвания"

„Реактиви

и

ко нсумативи

I място"Медицинска техника инженеринг" ООД –15499,44 лв.- 100.00 точки
II място
"Химтекс" ООД – 29957,80 лв . – 51 ,74 точки
III място „ Аквахим 2020” ЕООД – 35371,90 лв. – 43,82 точки
Обособена по зиция №37: „ Затворена система за вземане на кръв и урина "
I място
II място

„Л аб Диагностика” ООД – 109012,80 лв. - 100.00 точки
"Медицинска техника инженеринг " ООД – 119070,1 0 лв . – 91,55 точ ки

Обособена по зиция №38: „Ко нсумативи за лабо ратории "
I място
II място

"Медицинска техника инженеринг" ООД –10957,00 лв.- 100.00 точки
"Химтекс" ООД – 13296,00 лв. – 82 ,41 точки

ІІ. Предвид горното и на основание чл.109 от Закона за обществените поръчки
ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ на обществената поръчка с предмет: „Периодична
доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38
/тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД”, класираните на първо място участници по съответните обособени
позиции.
III. На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т.5 от Закона за обществените поръчки, като
напълно споделям мотивите на комисията, подробно изложени в Доклад от 16.09.2020 г. и
протоколите към него от работата на комисията ОТСТРАНЯВАМ от откритата процедура
участника „Гамидор България” ООД гр.София за ОП №6 „Тест за опиати комбиниран ",
ОП №18 „Бързи тестове за серологично изследване на:", ОП №20 „Серологични
изследвания" и ОП №27 „Тестове за диагностика на сифилис и хламидия ", тъй като е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявено условие в обявлението и
документацията на поръчката и подава оферта, която не отговаря на условията на представяне, а
именно: Не представяне на изискуеми документи, вкл. по вид към техническото предложение.
МОТИВИ :
Представени са оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката,
вкл. условията на представяне – Липсват изискуеми документи - каталози, брошури,
информаци онни листи или еквивалентно с прев од на български език в
окомплектовката на технич еските предложения по обособени позиции №№ 6, 18, 20
и 27, което е несъответствие с изискванията на Възложителя към техническото предложение на
участника.
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IV. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки, като напълно
споделям мотивите на комисията, подробно изложени в Доклад от 16.09.2020 г. и протоколите
към него от работата на комисията ОТСТРАНЯВАМ от откритата процедура участника
"Химтекс" ООД гр.Димитровград за ОП №37 „Затворена система за вземане на кръв и
урина", тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя, а именно: Несъответствие с изискванията на Възложителя по техническата
спецификация на медицинските изделия - Представил е оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката.
МОТИВИ:
Представената от участника мостра по позицията за номенклатурна единиц №8 „Вакуумна
eпруветка с антикоагулант за вземане на кръв за псевдотромбоцитопения“ не отговаря на
техническата спецификация на медицинското изделие.

V. На основание чл. 107, т.1, предл.2 и т.5от Закона за обществените поръчки, като напълно
споделям мотивите на комисията, подробно изложени в Доклад от 16.09.2020 г. и протоколите
към него от работата на комисията ОТСТРАНЯВАМ от откритата процедура участника
„Ридаком" ЕООД гр.София за Обособена позиция № 38 „Консумативи за лаборатории",
тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявено условие в
обявлението и документацията на поръчката и подава оферта, която не отговаря на условията на
представяне, а именно: Не представяне на изискуеми документи, вкл. по вид към техническото
предложение.
МОТИВИ :
Представена е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката,
вкл. условията на представяне – Липсват изискуеми документи - каталози, брошури,
информаци онни листи или еквивалентно с прев од на българск и език в
окомплектовката на технич еск ото предложение по Обособена позиция № 38, което е
несъответствие с изискванията на Възложителя към техническото предложение на участника.
VI. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като не е подадена нито една оферта,
ПРЕКРАТЯВАМ частично процедурата в частта и относно Обособена позиция №31:
„Микрокювети за фотометрично определяне на Hb в кръвта -апарат „HemoCue Hb 301” и
Обособена позиция №35: „Консумативи за Спирометър "Датоспир 120Д".
VII. В тридневен срок от издаването му, преписи от настоящото решение да бъдат
изпратени до всички участници в обществената поръчка.
VIII. На основание чл. 24, ал. 1, т.2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано
в Профила на купувача на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, заедно с
Доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП от 16.09.2020 г. , ведно с приложените към него Протоколи №
1/29.07.2020 г., № 2/10.08.2020 г., № 3/03.09.2020 г. и № 4/15.09.2020 г. от работата на комисията
на електронната страница на Възложителя по преписката за настоящата обществена поръчка на
следния електронен адрес: http://zop.mbal.sliven.net/auction/94/.
На основание чл.197, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки Решението подлежи на
обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията - в 10 дневен срок от неговото узнаване.

Д-Р ВАСИСЛАВ ПЕТРОВ: Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ ИЗП.ДИРЕКТОР
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