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

ПРОТОКОЛ
№ 1/30.03.2015 г.
на основание чл. 101г, ал.4 от ЗОП
Днес, 30.03.2015 г. в 14.30 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” №
120, ет.5, конферентната зала, на основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените
поръчки и в изпълнение на Заповед № РД 18-06/30.03.2015 г. на Директора на РЗИ- Бургас,
се събра комисия в състав:
Председател: Павлина Цонева- Директор на Дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас;
Членове:
1. д-р Павел Харизанов- началник на отдел „Санитарни микробиология”, Д „ЛИ”;
2. д-р Диана Вълкова- началник на отдел „Микробиология и вирусология”,
,,Дирекция „НЗБ”;
3. Багряна Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и правен”,
Дирекция „АПФСО" при РЗИ- Бургас;
4. Цанка Димитрова- началник на отдел „Финансово-счетоводен и организационноинформационен”, Дирекция „АПФСО" при РЗИ- Бургас;
5. Гинка Генова- гл. експерт „ОТИОА” в отдел „ФСОИ”, Дирекция „АПФСО”;
Комисията се събра, за да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на
изпълнител в процедура по реда на Глава 8 „а” от ЗОП със следния предмет: „Периодични
доставки на биопродукти, ин витро диагностични консумативи и среди, необходими за
нуждите на лабораториите в отдели „Микробиология и вирусология”, „Санитарни
микробиология” и „Паразитология” при РЗИ-Бургас за работата им през 2015 г.”.
Точно в 14.30 часа председателят на комисията откри заседанието. При отварянето на
офертите не присъстваха представители на участниците, не присъстваха представители на
средствата за масово осведомяване и други лица.
Цанка Димитрова докладва, че са предадени 7 /седем/ броя запечатани непрозрачни
пликове, върху които са отразени: име, адрес, телефон на подателя, обособените позиции,
по които се участва, входящ номер, дата на подаване в деловодството на РЗИ- Бургас.
Председателя на Комисията получи списъка с участниците.
Предложение за участие в процедурата са направили следните участници:
1.
„БУЛ БИО-НЦЗПБ” ЕООД, гр. София, ул.” Янко Сакъзов” № 26.
Оферта е подадена в РЗИ –Бургас на 17.03.2015 г. с Вх. № 61-00-106/17.03.2015 г.;
2.
“ИН ТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД, гр. София, ул. “Кешан” № 6
Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 25.03.2015 г. с Вх. № 61-00-132/25.03.2015 г.;
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3.
“ОПТИМ Ко” ООД, гр. София, ул. “Ат. Далчев” № 1, вх. Б
Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 26.03.2015 г. с Вх. № 61-00-133/26.03.2015 г.;
4.
„ЕЛПАК –ЛИЗИНГ“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Иван Богоров“ № 12
Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 26.03.2015 г. с Вх. № 61-00-134/26.03.2015 г.;
5.
“РИДАКОМ” ЕООД, гр. София, ул. „Коломан“ №1, офис 217
Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 27.03.2015 г. с Вх. № 61-00-139/27.03.2015 г.;
6.
“АКВАХИМ” АД, гр. София, к-с “Дружба 2”, бул. “Проф. Цв. Лазаров” 83
Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 27.03.2015 г. с Вх. № 61-00-140/27.03.2015 г.;
7.
“ДАНС ФАРМА” ЕООД, гр. София, ул. “Индустриална” № 11
Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 27.03.2015 г. с Вх. № 61-00-141/27.03.2015 г.
След като се запознаха с наименованието на участниците в процедурата по реда на
Глава 8 „а” от ЗОП, всички членове на комисията попълниха декларация по чл.101г, ал.2
ЗОП за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т.2-4 ЗОП. Председателят на комисията обяви на
членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки един етап от
процедурата, следва да направят съответното ново деклариране.
Всички членове на комисията са запознати предварително със Заповед № РД 1803/12.03.2015 год. на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на публичната покана,
съдържаща реда и условията за провеждане на процедурата и специфичните изисквания.
Комисията определи реда за разглеждане на офертите: по реда на тяхното входиране.
Комисията констатира, че всички седем плика с документи на участниците са
постъпили в срок, в запечатени непрозрачни пликове, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното входиране.
Първото предложение, което беше разгледано е на: „БУЛ БИО-НЦЗПБ” ЕООД, с
ЕИК 130428132, представлявано от д-р Любомир Ангелов Димитров– управител, със
седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Яко Сакъзов” № 26, съдържащо следните
документи:
1. Данни за посочен ЕИК -Удостоверение от Агенцията по вписванията;
2. Административни сведения за участника;
3. Нотариално заверено пълномощно на Иван Павлов Ковачев да представлява
дружеството при участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.
47, ал. т.1 и ал.5 от ЗОП;
5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
6. Декларация за приемане проекта на договор;
7. Декларация за срок на валидност на офертата;
8. Заверено от участника копие от разрешение за търговия на едро с медицински
изделия на Изпълнителната агенция по лекарствата;
9. Техническо предложение;
10. Спецификации и Сертификати за качество и годност на продуктите;
11. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
12. Ценово предложение, поставено в отделен плик.
По посочения от участницика ЕИК, комисията пристъпи към проверка в интерент
страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката
от партидата на дружестовото, е приложена към настоящия протокол.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участника и проверка на
съответствието на офертата с изискванията на възложителя, определени в публичната
покана, указанията и образците към нея. Комисията установи, че офертата на участника
отговаря и е изготвена, съгласно предварително обявените от Възложителя условия,
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съдържа всички необходими документи. Комисията с единодушие приема, че допуска до
разглеждане ценовото предложение на „Бул Био-НЦЗПБ” ЕООД.
Второто предложение, което беше разгледано е на “ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД, с
ЕИК 010652246, представлявано от Людмила Зафирова – едноличен собственик на
капитала и управител, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, ул. „Искърско
шосе” № 1, адрес за кореспонденция гр. София 1527, ул. „Кешан” № 6, съдържащо
следните документи:
1. Данни за посочен ЕИК -Удостоверение от Агенцията по вписванията;
2. Административни сведения за участника;
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелства по
чл. 47, ал. т.1 и ал.5 от ЗОП;
4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
5. Декларация за приемане проекта на договор;
6. Декларация за срок на валидност на офертата;
7. Заверено от участника копие от разрешение за търговия на едро с медицински
изделия на Изпълнителната агенция по лекарствата и на разрешение за промяна;
8. Техническо предложение;
9. Спецификации и Сертификати за качество и годност на продуктите;
10. Референции;
11. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
12. Ценово предложение.
По посочения от участницика ЕИК, комисията пристъпи към проверка в интерент
страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката
от партидата на дружестовото, е приложена към настоящия протокол.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участника и проверка на
съответствието на офертата с изискванията на възложителя, определени в публичната
покана, указанията и образците към нея. Комисията установи, че офертата на участника
отговаря и е изготвена, съгласно предварително обявените от възложителя условия,
съдържа всички необходими документи. Комисията с единодушие приема, че допуска до
разглеждане ценовото предложение на “ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД,
Третото предложение, което беше разгледано е на “ОПТИМ Ко” ООД с ЕИК
175055104, представлявано заедно и поотделно от Анна Асенова Доцева- Николова и
Красимир Кирилов Николов- управители, със седалище и адрес на управление гр. София
1113, ул. “Атанас Далчев” № 1, вх. Б, ет.4, ап.14, съдържащо следните документи:
1. Административни сведения за участника с посочен ЕИК;
2. Оферта, референции, декларация за техническа възможност;
3. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелства по
чл. 47, ал. т.1 и ал.5 от ЗОП;
4. Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
5. Декларация за приемане проекта на договор;
6. Декларация за срок на валидност на офертата;
7. Заверено от участника копие от Разрешение за търговия на едро с медицински
изделия на Изпълнителната агенция по лекарствата;
8. Техническо предложение;
9. Спецификации, Сертификати за качество и годност на продуктите, декларации за
съответствие, каталог;
10. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
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11. Ценово предложение, в отделен плик.
По посочения от участницика ЕИК, комисията пристъпи към проверка в интерент
страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката
от партидата на дружестовото, е приложена към настоящия протокол.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участника и проверка на
съответствието на офертата с изискванията на възложителя, определени в публичната
покана, указанията и образците към нея. Комисията установи, че офертата на участника
отговаря и е изготвена, съгласно предварително обявените от възложителя условия,
съдържа всички необходими документи. Комисията с единодушие приема, че допуска до
разглеждане ценовото предложение на “ОПТИМ Ко” ООД.
Четвъртото предложение, което беше разгледано е на „ЕЛПАК –ЛИЗИНГ“ ЕООД с
103506445, представлявано от Пламен Антонов Калайджиев- едноличен собственик на
капитала и управител, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. «иван Богоров» №
12, ет.2, съдържащо следните документи:
1. Декларация за ЕИК;
2. Административни сведения за участника с посочен ЕИК;
3. Анотация за дейността, референции;
4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелства по
чл. 47, ал. т.1 и ал.5 от ЗОП;
5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
6. Декларация за приемане проекта на договор;
7. Декларация за срок на валидност на офертата;
8. Заверено от участника копие от Разрешение за търговия на едро с медицински
изделия на Изпълнителната агенция по лекарствата;
9. Техническо предложение;
10. Спецификации, Сертификати за качество и годност на продуктите, декларации за
съответствие;
11. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
12. Ценово предложение.
По посочения от участницика ЕИК, комисията пристъпи към проверка в интерент
страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката
от партидата на дружестовото, е приложена към настоящия протокол.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участника и проверка на
съответствието на офертата с изискванията на възложителя, определени в публичната
покана, указанията и образците към нея. Комисията установи, че офертата на участника
отговаря и е изготвена, съгласно предварително обявените от възложителя условия,
съдържа всички необходими документи. Комисията с единодушие приема, че допуска до
разглеждане ценовото предложение на „ЕЛПАК –ЛИЗИНГ“ ЕООД.
Петото предложение, което беше разгледано е на “РИДАКОМ” ЕООД, с ЕИК
175040885, представлявано от Дечо Петров Дечев- управител, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1618, ул. “Коломан” №1 , Административна сграда «Славия», офис
217, съдържащо следните документи:
1. Данни за ЕИК;
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелства по
чл. 47, ал. т.1 и ал.5 от ЗОП;
3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
4. Декларация за приемане проекта на договор;
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5. Декларация за срок на валидност на офертата;
6. Заверено от участника копие от Разрешение за търговия на едро с медицински
изделия на Изпълнителната агенция по лекарствата;
7. Техническо предложение;
8. Спецификации, Сертификати за качество и годност на продуктите, декларации за
съответствие;
9. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
10. Ценово предложение.
По посочения от участницика ЕИК, комисията пристъпи към проверка в интерент
страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката
от партидата на дружестовото, е приложена към настоящия протокол.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участника и проверка на
съответствието на офертата с изискванията на възложителя, определени в публичната
покана, указанията и образците към нея. Комисията установи, че офертата на участника
отговаря и е изготвена, съгласно предварително обявените от възложителя условия,
съдържа всички необходими документи. Комисията с единодушие приема, че допуска до
разглеждане ценовото предложение на “РИДАКОМ” ЕООД.
Шестото предложение, което беше разгледано е на “АКВАХИМ” АД с ЕИК
200984964, представлявано от Камелия Трендафилова Цанкова- Изпълнителен директор и
Председател на Съвета на директорите и заедно от Здравка Валентинова Шолева и
Цанка Стоилова Малчева- прокуристи, със седалище и адрес на управление гр. София 1582,
ж-к „Дружба 2“, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 83, съдържащо следните документи:
1. Административни сведения за участника с данни за посочен ЕИК;
2. Нотариално заверено пълномощно на Елена Петрова Рускова да представлява
дружеството при участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелства по
чл. 47, ал. т.1 и ал.5 от ЗОП;
4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
5. Декларация за приемане проекта на договор;
6. Декларация за срок на валидност на офертата;
7. Заверено от участника копие от разрешение за търговия на едро с медицински
изделия на Изпълнителната агенция по лекарствата и на разрешение за промяна;
8. Техническо предложение;
9. Сертификати за качество и годност на продуктите;
10. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
11. Ценово предложение, поставено в отделен плик.
По посочения от участницика ЕИК, комисията пристъпи към проверка в интерент
страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката
от партидата на дружестовото, е приложена към настоящия протокол.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участника и проверка на
съответствието на офертата с изискванията на възложителя, определени в публичната
покана, указанията и образците към нея. Комисията установи, че офертата на участника
отговаря и е изготвена, съгласно предварително обявените от възложителя условия,
съдържа всички необходими документи. Комисията с единодушие приема, че допуска до
разглеждане ценовото предложение на “АКВАХИМ” АД.
Седмото предложение, което беше разгледано е на “ДАНС ФАРМА” ЕООД с ЕИК
130868975, представлявано от Даниела Анкова Спасова- управител и едноличен собственик
на капитала, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район ж. к. “Редута”, ул.
“Блага Димитрова” № 37, вх.1, ет.1, ап.1, съдържащо следните документи:
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1. Данни за посочен ЕИК -Удостоверение от Агенцията по вписванията;
2. Административни сведения за участника;
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелства по
чл. 47, ал. т.1 и ал.5 от ЗОП;
4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
5. Декларация за приемане проекта на договор;
6. Декларация за срок на валидност на офертата;
7. Заверено от участника копие от разрешение за търговия на едро с медицински
изделия на Изпълнителната агенция по лекарствата;
8. Техническо предложение;
9. Сертификати за качество и годност на продуктите;
10. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
11. Ценово предложение.
По посочения от участницика ЕИК, комисията пристъпи към проверка в интерент
страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката
от партидата на дружестовото, е приложена към настоящия протокол.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участника и проверка на
съответствието на офертата с изискванията на възложителя, определени в публичната
покана, указанията и образците към нея. Комисията установи, че офертата на участника
отговаря и е изготвена, съгласно предварително обявените от Възложителя условия,
съдържа всички необходими документи. Комисията с единодушие приема, че допуска до
разглеждане ценовото предложение на “ДАНС ФАРМА” ЕООД.
Настоящия протокол е изготвен и подписан от членовете на комисията на 03.04.2015
г. Комисията ще се събере на следващо заседание за разгелжадне на ценовите предложения
на допуснатите участници.
Комисия в състав:
Председател: ______________________________/п/
/Павлина Цонева /
Членове
1.______________________________/п/
/ д-р Павел Харизанов /
2.______________________________/п/
/д-р Диана Вълкова/
3.______________________________/п/
/ Багряна Петкова /
4.______________________________/п/
/Цанка Димитрова/
5.______________________________/п/
/Гинка Генова/
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