
П Р О Т О К О Л 
 
 От дейността на комисия, назначена със заповед  
№ 1162A/08.12.2016г. за разглеждане, на подалите оферти за обществена 
поръчка с предмет: „„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ 
„Света Петка” АД град Видин”, сс  ооббяявваа№№  11005522//2288..1111..22001166гг..  
  

Комисия в състав :  
Председател : 
Станислава Людмилова Дионисова – правоспособен юрист 
Членове:  
1.  Сийка  Стоянова – Главен счетоводител на МБАЛ Света Петка АД гр.Видин. 
2. Людмила Величкова – специалист договори, ЗОП и европроекти при МБАЛ 
„Света Петка” АД, гр.Видин 
 В срока на обявата – до 16.00часа на 07.12.2016г. са постъпили пет 
оферти: 

1.  „Живас” ООД, гр.София, с оферта вх.№ 4433/02.12.2016г., 15,08ч. 
2. „Дезинфектанти” ЕООД, гр.София, вх.№ 4472/07.12.2016г., 10,30ч. 
3. „Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД, гр.Велико Търново, с 

оферта вх.№ 4476/07.12.2016г., 11,50ч. 
4. „Еколаб” ЕООД, гр.София, оферта с вх. № 4478/07.12.2016г.,  12,40ч.  
5.  „Б.Браун Медикал” ЕООД, гр.София, с оферта вх.№ 4479/07.12.2016г., 

13,10 ч.  
 
Комисията подписа декларации по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП. 
В обявеното време за отваряне на офертите не се явиха представители на 

участниците. 
Комисията пристъпи към проверка за наличието на непрозрачни опаковки 

по реда на тяхното постъпване.  
 

І. Комисията отвори получената оферта на „Живас” ООД, гр.София 
Офертата се намери в непрозрачна запечатана опаковка, в която се откри 

отделен запечатан плик с надпис „ Предлагани ценови параметри”, след което 
трима от членовете на комисията подписаха плика с ценовото предложение на 
кандидата и техническото предложение.  

ІІ. Комисията отвори получената оферта на Дезинфектанти” ЕООД, 
гр.София . 

Офертата се намери в непрозрачна запечатана опаковка, в която се откри 
отделен запечатан плик с надпис „ Предлагани ценови параметри”, след което 
трима от членовете на комисията подписаха плика с ценовото предложение на 
кандидата и техническото предложение. 

 
ІІІ. Комисията отвори получената оферта на „Хигиенно-медицинска 

индустрия” ЕООД, гр.Велико Търново . 
Офертата се намери в непрозрачна запечатана опаковка, в която се откри 

отделен запечатан плик с надпис „ Предлагани ценови параметри”, след което 
трима от членовете на комисията подписаха плика с ценовото предложение на 
кандидата и техническото предложение 



ІV. Комисията отвори получената оферта на  „Б.Браун Медикал” ЕООД, 
гр.София . 

Офертата се намери в непрозрачна запечатана опаковка, в която се откри 
отделен запечатан плик с надпис „ Предлагани ценови параметри”, след което 
трима от членовете на комисията подписаха плика с ценовото предложение на 
кандидата и техническото предложение 

Комисията продължи работата си на 09.12.2016г., 14.12.2016г. и 
21.12.2016г. в които дни се запозна подробно с техническото предложение на 
участниците, както и със съдържанието на всички документи за съответствие с 
изискванията на Възложителя. 

 
І. По отношение на участника „Живас” ЕООД, гр.София 
Разгледа се съдържанието на документите, съдържащи се в Офертата и 

същите се свериха с изискванията на възложителя, посочени в обявата и 
документацията за участие. Комисията установи, че от изисканите от 
Възложителя документи, посочени в тръжната документация, всички документи 
са налице. 

Участникът предлага валидност на офертата 90 дни от нейното подаване. 
Предлага се доставките да се извършват в срок от 24 часа от заявка. Предлага се 
срок на разсрочено плащане до 30 дни. 

Комисията подробно се запозна с техническото предложение на кандидата, 
като  констатира, следното: 

За обособена позиция № 2, т.2 препарати за предстерилизационна 
обработка  участника е предложил препарат, в чиито характеристики не е 
посочено, че има вирусонеутрализиращо действие. Съдържанието на активната 
съставка е 30%, при изискване на възложителя над 35 %. 

Поради горното комисията реши, че офертата на участника по обособена 
позиция №2, т.2 не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия, поради което и на основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП  отстранява 
участника от участие в процедурата по съответната обособена позиция № 2, т.2. 

За обособена позиция № 3, т.3 препарати за дезинфекция на оперативно 
поле и кожа,  участника е предложил препарат, в чиито характеристики не е 
посочено хипоалергеннен ли е, както и дали е дълготрайно действието му, 
изсъхва ли бързо. 

Поради горното комисията реши, че офертата на участника по обособена 
позиция №3, т.3 не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия, поради което и на основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП  отстранява 
участника от участие в процедурата по съответната обособена позиция № 3, т.3. 

За обособена позиция № 4, т.1 препарати за дезинфекия на санитарни 
възли,  участника е предложил препарат в таблетна форма, в чиито 
характеристики е посочено, че активното вещество е 80гр. на 100гр., при 
изискване на възложителя 99 гр.на 100гр. 

Освен горното за яснота комисията установи, че ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 4,т.1 е дадена до петия знак след десетичната 
запетая. Изискването на Възложителя е цената да е до четвъртия знак.  

Поради горното комисията реши, че офертата на участника по обособена 
позиция №4, т.1 не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия, поради което и на основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП  отстранява 
участника от участие в процедурата по съответната обособена позиция № 4, т.1. 



Във финансовата оферта са посочени цените на литър/кг.концентрат с ДДС, 
обща стойност за една календарна година с ДДС. 

Общата стойност за една година посочена в ценовата оферта е 21425,66 лв. 
без ДДС, съответно с ДДС. 

ІІ. По отношение на участника „Дезинфектанти” ЕООД, гр.София, 
Разгледа се съдържанието на документите, съдържащи се в Офертата и 

същите се свериха с изискванията на възложителя, посочени в обявата и 
документацията за участие. Комисията установи, че от изисканите от 
Възложителя документи, посочени в тръжната документация, всички документи 
са налице. 

Участникът предлага валидност на офертата 90 дни от нейното подаване. 
Комисията подробно се запозна с техническото предложение на кандидата, 

като не констатира несъответствие с изискванията ва възложителя. 
За обособена позиция № 2, т.2 препарати за предстерилизационна 

обработка  участника е предложил препарат, в чиито характеристики не е 
посочено, че има вирусоцидно действие за Rota, като е посочено, че 
съдържанието на активната съставка в препарата е 10 % при изискване на 
възложителя тя да е 35 %, също така не е посочено препарата има ли 
вирусонеутрализиращо действие. 

Поради горното комисията реши, че офертата на участника по обособена 
позиция №2, т.2 не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия, поради което и на основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП  отстранява 
участника от участие в процедурата по съответната обособена позиция № 2, т.2. 

За обособена позиция № 4, т.1 препарати за дезинфекия на санитарни 
възли,  участника е предложил препарат в таблетна форма, в чиито 
характеристики е посочено, че активното вещество е 80гр. на 100гр., при 
изискване на възложителя 99 гр.на 100гр. 

Поради горното комисията реши, че офертата на участника по обособена 
позиция №4, т.1 не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия, поради което и на основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП  отстранява 
участника от участие в процедурата по съответната обособена позиция № 4, т.1. 

Във финансовата оферта са посочени цените на литър/кг.концентрат с ДДС, 
обща стойност за една календарна година с ДДС. 

Общата стойност за една година посочена в ценовата оферта е 21668,33 лв. 
без ДДС, съответно с ДДС. 

Предлага се срок на доставка до 48 часа от заявка. Срок на разсрочено 
плащане по банков път до 60 /шестдесет/ дни. 

 
ІІІ. По отношение на участника Хигиенно-медицинска индустрия” 

ЕООД, гр.Велико Търново  
Разгледа се съдържанието на документите, съдържащи се в Офертата и 

същите се свериха с изискванията на възложителя, посочени в обявата и 
документацията за участие. Комисията установи, че от изисканите от 
Възложителя документи, посочени в тръжната документация, всички документи 
са налице. 

Участникът предлага валидност на офертата 90 дни от нейното подаване. 
Комисията подробно се запозна с техническото предложение на кандидата, 

като  констатира, следното:  



За обособена позиция №1, т. 2 препарати без алдехиди, феноли и хлор 
участника е предложил препарат, в чиито характеристики не е посочено, че се 
дозират лесно, както и от участника не е представено сътоветното дозиращо 
устройство. В характеристиките на препарата не е посочено дозирането на 
препарата как се извършва. Предложеният препарат е туба от 5 кг., 10кг. Освен 
това не посочено препарата дали е с нисък алергенен потенциал. В 
информационния лист на препарата  е посочено, че предизвиква дразнене на 
кожата и причинява сериозно дразнене на очите. 

Поради горното комисията реши, че офертата на участника по обособена 
позиция №1, т.2 не отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия, поради което и на основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП  отстранява 
участника от участие в процедурата по съответната обособена позиция № 1, т.2. 

Във финансовата оферта са посочени цените на литър/кг.концентрат с ДДС, 
обща стойност за една календарна година с ДДС. 

Общата стойност за една година посочена в ценовата оферта е 36633,00 лв. 
без ДДС, съответно с ДДС. 

Предлага се срок на доставка до 72 часа. Срок на разсрочено плащане по 
банков път до 60 /шестдесет/ дни. 

 
ІV.  По отношение на участника„Еколаб” ЕООД, гр.София 

Разгледа се съдържанието на документите, съдържащи се в Офертата и 
същите се свериха с изискванията на възложителя, посочени в обявата и 
документацията за участие. Комисията установи, че от изисканите от 
Възложителя документи, посочени в тръжната документация, всички документи 
са налице. 

Участникът предлага валидност на офертата 90 дни от нейното подаване. 
Комисията подробно се запозна с техническото предложение на кандидата, 

като не констатира несъответствие с изискванията ва възложителя. 
Във финансовата оферта са посочени цените на литър/кг.концентрат с ДДС, 

обща стойност за една календарна година с ДДС. 
Общата стойност за една година посочена в ценовата оферта е 382132,83 

лв. без ДДС, съответно  с ДДС. 
Предлага се срок на доставка до 2 дни. Срок на разсрочено плащане по 

банков път  60 /шестдесет/ дни. 
 

V.  По отношение на участника  „Б.Браун Медикал” ЕООД, гр.София  

Разгледа се съдържанието на документите, съдържащи се в Офертата и същите 

се свериха с изискванията на възложителя, посочени в обявата и документацията 

за участие. Комисията установи, че от изисканите от Възложителя документи, 

посочени в тръжната документация, всички документи са налице. 

Участникът предлага валидност на офертата 90 дни от нейното подаване. 
Комисията подробно се запозна с техническото предложение на кандидата, 

като не констатира несъответствие с изискванията ва възложителя. 
Във финансовата оферта са посочени цените на литър/кг.концентрат с ДДС, 

обща стойност за една календарна година с ДДС. 




