
ПРОТОКОЛ 
№ 5 

Днес, 27.06.2016 год. в 11.00 часа, в гр. София, бул. "Никола Петков" № 56 в сградата на 

СБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД, библиотека се проведе заседание на комисия по открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи и 

реактиви за клинична лаборатория и хистология", назначена със Заповед № 60/05.04.2016 

год. в състав: 

Председател: д-р Димитринка Димитрова - началник Клинична лаборатория 

Членове : 

1. Лиляна Григорова - Лаборант Клинична лаборатория 

2. Емилия Хаджийска - Хистологичен лаборант 

3. Силвана Димова - счетоводител; 

4. Иванка Андреева - юрист. 

Въз основа на това Комисията реши единодушно, че участници, които са предложили 

ценови оферти с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на другите участници 

следва да се изиска писмена обосновка за по-благоприятните посочени цени. Комисията на 

основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП реши да се изпратят и изискат от фирмите писмени обосновки, 

които следва да се представят в срок от пет работни дни, считано от датата на получаването на 

искането за това. На фирмите, които следва да представят писмени обосновки да се изпратят по 

пощата с обратна разписка писма за представяне на писмени обосновки. 

Писмата следва да се изпратят до следните фирми, както следва: 

№ 

по 

ред 

ФИРМА ПОЗИЦИЯ 

РАЗДЕЛ К Л И Н И Ч Н А ЛАБОРАТОРИЯ: 

1. Топ - Диагностика СОФИЯ 1. Реактиви за хематологичен брояч "Sysmex КХ 21N" 

16. Тест субстрати: 

• Креатинин 

• Тотал билирубин 

• Директен билирубин 

17. Тест ензими: 

• Amylasa 

18. Тест ензими: 

• CK-MB/N калибратор 

19. С-реактивен протеин тест 

21. Тест фосфор 

23. Тест холестерол; Тест триглицериди; HDL-

Cholesterol; HDL-Choles tero l - калибратор; HDL-

Cholesterol - контролен материал; LDL-Cholesterol 

24. U S P - уриноспецифичен протеин, калибратор 

30. Тест ленти урина, 10 показателя; Тест ленти урина, 

глюкоза и кетони 
2. " М Е Д И Ц И Н С К А ТЕХНИКА 

И Н Ж Е Н Е Р И Н Г " ООД 

18. Тест ензими: 

• LDH/HBDH 

30. 

• Тест ленти окултни кръвоизливи 

3. ЕЛИТ МЕДИКАЛ ООД 9. Сегментни кювети за апарат "COBAS MIRA" - /1x12 

сегм./ 

4. "БГ МЕД " ООД 19. 



• CRP калибратор 

• CRP контрол 

ЩЕЛ ХИСТОЛОГИЯ: 
1. "АКВАХИМ" АД 4. Ултра кит /ео-кит/ 

11. Хистологични касети с капак 

2. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

7. Разтвор за декалцинация /Decalcifier/ 

9. Хематоксилин Gill III 

10. Еозин 

13. Неутрален формалин 10% 

15. Предметни стъкла 

3. "Ди Ем Джи Клиник" ЕООД 12. Плаки за включване 

Писмата се подписват от председателя на комисията и да се изпратят по пощата с 

обратни разписки. Всички фирми са получили писма за представяне на писмени обосновки. 

В деловодството на болницата са постъпили следните писмени обосновки: 

Вх . № 4 0 0 от 21 .06 .2016 год. От фирма БГ М Е Д ООД; 

Вх. № 401 от 22 .06 .2016 год. От фирма Елит медикал ООД 

Вх. № 402 от 22 .06 .2016 год. От фирма Топ диагностика ООД 

Вх. № 403 от 22 .06 .2016 год. От фирма МТИ О О Д 

Вх. № 406 от 22 .06 .2016 год. От фирма Аквахим АД 

Вх . № 407 от 23.06.2016год.от фирма Ди ем джи клиник ЕООД 

Писмените обосновки са постъпили в срок комисията след като ги разгледа и обсъди реши: 

Вх. № 400 от 21 .06 .2016 год. От фирма БГ МЕД ООД - приема писмена обосновка; 

Вх. № 401 от 22 .06 .2016 год. От фирма Елит медикал ООД - приема писмена обосновка; 

Вх. № 402 от 22 .06 .2016 год. От фирма Топ диагностика ООД - приема писмена 

обосновка; 

Вх. № 403 от 22 .06 .2016 год. От фирма МТИ О О Д - приема писмена обосновка; 

Вх. № 406 от 22 .06 .2016 год. От фирма Аквахим АД - приема писмена обосновка; 

Вх . № 407 от 23.06.2016год.от фирма Ди ем джи клиник ЕООД - приема писмена 

обосновка. 

Комисията поради изчерпване на дневния ред приключи заседанието си на 27 .06 .2016 

год. В 14.00 часа. 

Председател: 

/д-р Димитринка Димитрова/ 

Членове: 

1. 

/Лиляна Григорова/ 

/Емилия Хаджийска/ 

3. 

/Силвана Димова/ 

4. 

/Иванка Андреева/ 


