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РЕШЕНИЕ № 2 
 

за изменение на Решение № 1 от 07.12.2017 год. за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка 

 
На 05.01.2018 год. под вх. № 22 е заведено в деловодството на „СБАЛПФЗ-Враца” 

ЕООД, град Враца  Отказно писмо от „Химтекс“ ООД, ЕИК 836149057, с което същият 

уведомява възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично 

състезание, съгласно чл. 178-181 от ЗОП, с предмет: „Доставка на медикаменти, 

медицински консумативи, консумативи и реактиви за Клинична и микробиологична 

лаборатории за нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца, че се отказва от 

сключване на договор по позициите, за които е класиран на първо място и съответно 

определен за изпълнител.  

По същество Отказното писмо представлява отказ от сключване на договор по 

смисъла на чл. 112, ал.2, т.1 от ЗОП, поради което са налице условията и основанията за 

изменение на Решение № 1 от 07.12.2017 год. за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на медикаменти, медицински консумативи, консумативи и 

реактиви за Клинична и микробиологична лаборатории за нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” 

ЕООД град Враца”, в частта за която „Химтекс“ ООД, ЕИК 836149057 е определен за 

изпълнител в раздел II, т. 5 от решението, а именно по следните номенклатурни единици:  

Група Ж - Консумативи  за клинична лаборатория: 225, 226, 227, 229, 232 

Група К - Лабораторни консумативи: 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 

293, 294 

Група Л - Консумативи за Микробиология: 295, 297, 299, 301, 302, 303, 304, 305  

 

 
Водим от горното и на основание чл. 112, ал. 3 и  чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП и 

Отказно писмо от „Химтекс“ ООД, ЕИК 836149057 вх. № 22 от 05.01.2018 г.  

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. Изменям Решение № 1 от 07.12.2017 год. за определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на медикаменти, медицински консумативи, 

консумативи и реактиви за Клинична и микробиологична лаборатории за нуждите на 

„СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца”, постановено на основание чл. 22, ал.1, т. 6, чл. 22, 

ал.5 и чл.108, т.1 от ЗОП и във връзка процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание, съгласно чл. 178-181 от ЗОП, с предмет: „Доставка на медикаменти, 

медицински консумативи, консумативи и реактиви за Клинична и микробиологична 

лаборатории за нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца”, обявена с Решение № 

1/18.08.2017 г. на Управителя на „СБАЛПФЗ – Враца” ЕООД за откриване на 

процедурата, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с вх. № в АОП 

Е-31-00-042919/18.08.2017 г. и с ID № 801318 /18.08.2017 г. и Обявление за поръчка, 

публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с вх. № Е-31-00-

042927/18.08.2017 год. и  ID №801326I и като взех предвид Доклад от 01.12.2017 год. от 

работата на комисията, назначена със Заповед № 125 от 13.09.2017 год. и Заповед № 129 

от 20.09.2017 год. на Управителя на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД, в частта за която 

„Химтекс“ ООД, ЕИК 836149057 е определен за изпълнител в раздел II, т. 5 от решението, 

а именно по следните номенклатурни единици:   

От Група Ж - Консумативи  за клинична лаборатория: 225, 226, 227, 229, 232 

От Група К - Лабораторни консумативи: 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 



 

 

292, 293, 294 

От Група Л - Консумативи за Микробиология: 295, 297, 299, 301, 302, 303, 304, 

305  

както следва: 

1. Определям класираните на второ място участници, след  „Химтекс“ ООД, 

ЕИК 836149057, за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

медикаменти, медицински консумативи, консумативи и реактиви за Клинична и 

микробиологична лаборатории за нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца” по 

номенклатурни единици както следва: 

Група Ж - Консумативи  за клинична лаборатория 

  

   

      

№ по 

ред 

Консумативи  за клинична 

лаборатория Опаковка 

Количество 

за  една 

година 2 място 

 с цена 

в лв.  

225 

Игли за вземане на кръв, затворена 

система 21 G (100 

бр.),автоматични,без винт 1х100 бр. 30 

Елит Медикал 

ООД 13 

226 

Игли за вземане на кръв, затворена 

система 22 G (100 

бр.),автоматични,без винт 1х100 бр. 50 

Елит Медикал 

ООД 13 

227 Ленти тип Есмарх 1 бр. 8 

Хелмед 

България 

ЕООД 1 

229 

Микротейнери ЕДТА, 1 ml с 

тръбичка 1х50 бр. 8 

Хелмед 

България 

ЕООД 33 

232 Хартия за касов апарат 1 ролка 20 

Истлинк 

България ООД 2.82 

 

Група К - Лабораторни консумативи 

  

   

      

№ по 

ред Лабораторни  консумативи  Опаковка 

Количество 

за една 

година 2 място 

с 

цена 

в 

лв.  

283 

Автоматична пипета 5 мл фиксиран 

обем 1 бр 1 Ридаком ЕООД 75 

284 

Автоматична пипета с фиксиран 

обем 1000 mkl 1 бр 1 Ридаком ЕООД 75 

285 

Автоматична пипета с фиксиран 

обем 500 mkl 1 бр 1 Ридаком ЕООД 75 

286 

Автоматична пипета с фиксиран 

обем 200 mkl 1 бр 1 Ридаком ЕООД 130 

287 

Автоматична пипета с фиксиран 

обем 100 mkl 1 бр 1 Ридаком ЕООД 75 

288 

Автоматична пипета с вариабилен 

обем 20-200 mkl 1 бр 1 Ридаком ЕООД 120 

289 

Автоматична пипета с вариабилен 

обем 10-100 mkl 1 бр 1 Ридаком ЕООД 120 



 

 

290 

Накрайници за автоматични пипети 

обем 0-200 mkl жълти 1х1000 бр. 14 Ридаком ЕООД 9 

294 

Епруветки тип Епендорф с капаче - 

1.5 мл 1х1000 бр. 4 Ридаком ЕООД 28 

 

Група Л - Консумативи за Микробиология     

      

            

№ по 

ред Консумативи за Микробиология Опаковка 

Количество 

за една 

година 2 място 

с 

цена 

в 

лв.  

295 

Предметни стъкла с двойно 

матиран край 

1x50 бр. 10 

Ридаком ЕООД 2.8 

297 Стерилни епруветки 10 ml 1x1000 бр. 1 Ридаком ЕООД 180 

299 Карбол генцианвиолет 

1x500 мл 10 БУЛ БИО - 

НЦЗПБ ЕООД 

31.2 

301 Карбол фуксин 1x500 мл 20 Ридаком ЕООД 20 

302 Денатуриран спирт 

1 л 40 Хелмед 

България ЕООД 3.72 

303 

Имерсионно масло за микроскопия 1x500 мл 4 

Ридаком ЕООД 200 

305 Метиленово синьо по Льофлер 1x500 мл 20 Ридаком ЕООД 22 

 

 

2. Да се сключи с участника "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД, ЕИК 130824861, 

седалище и адрес на управление: гр. София 1421, област София (столица), община 

Столична, район р-н Лозенец, бул."Арсеналски" No 65, ет. 1, офис 1, представлявано от 

Красимир Аспарухов Кирков – управител, договор с предмет: „Доставка на медикаменти, 

медицински консумативи, консумативи и реактиви за Клинична и микробиологична 

лаборатории за нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца” по номенклатурни 

единици, за които е на 2-во място след участника „Химтекс“ ООД, ЕИК 836149057, както 

следва: 

Група Ж - Консумативи  за клинична лаборатория 
 

  

     

№ по 

ред Консумативи  за клинична лаборатория Опаковка 

Количество 

за  една 

година 

 с 

цена 

в лв.  

225 

Игли за вземане на кръв, затворена система 21 G 

(100 бр.),автоматични,без винт 1х100 бр. 30 13 

226 

Игли за вземане на кръв, затворена система 22 G 

(100 бр.),автоматични,без винт 1х100 бр. 50 13 

 

3. Да се сключи с участника "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 130477290, 

седалище и адрес на управление: гр. София 1309, област София (столица), община 

Столична, район р-н Възраждане, ул. „Цар Симеон“, бл. 20, вх. 1, ет. 1, ап. 3, 

представлявано от Валентин Христов Кръстев - управител, договор с предмет: „Доставка 

на медикаменти, медицински консумативи, консумативи и реактиви за Клинична и 



 

 

микробиологична лаборатории за нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца” по 

номенклатурни единици, за които е на 2-во място след участника „Химтекс“ ООД, ЕИК 

836149057, както следва: 

Група Ж - Консумативи  за клинична лаборатория 
 

       

№ по 

ред Консумативи  за клинична лаборатория Опаковка 

Количество 

за  една 

година 

 с цена 

в лв.  

227 Ленти тип Есмарх 1 бр. 8 1 

229 Микротейнери ЕДТА, 1 ml с тръбичка 1х50 бр. 8 33 

 

Група Л - Консумативи за Микробиология   

    

          

№ по 

ред Консумативи за Микробиология Опаковка 

Количество 

за една 

година 

с цена 

в лв.  

302 Денатуриран спирт 

1 л 40 

3.72 

 

4. Да се сключи с участника "ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД, ЕИК 115573932, 

седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, област Пловдив, община Пловдив, 

район р-н Централен, ул. Йордан Йовков No 9, представлявано от Кръстьо Веселинов 

Белев - управител, договор с предмет: „Доставка на медикаменти, медицински 

консумативи, консумативи и реактиви за Клинична и микробиологична лаборатории за 

нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца” по номенклатурни единици, за които е 

на 2-во място след участника „Химтекс“ ООД, ЕИК 836149057, както следва: 

 Група Ж - Консумативи  за клинична лаборатория 
 

  

     

№ по 

ред Консумативи  за клинична лаборатория Опаковка 

Количество 

за  една 

година 

 с цена 

в лв.  

232 Хартия за касов апарат 1 ролка 20 2.82 

 

5. Да се сключи с участника "РИДАКОМ" ЕООД, ЕИК 175040885, седалище и 

адрес на управление: гр. София 1618, област София (столица), община Столична, район р-

н Красно село, ул. Коломан No 1, Административна сграда „Славия”, офис 217, 

представлявано от Дечо Петров Дечев – управител, договор с предмет: „Доставка на 

медикаменти, медицински консумативи, консумативи и реактиви за Клинична и 

микробиологична лаборатории за нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца” по 

номенклатурни единици, за които е на 2-во място след участника „Химтекс“ ООД, ЕИК 

836149057, както следва: 

Група К - Лабораторни консумативи 
 

  



 

 

     

№ по 

ред Лабораторни  консумативи  Опаковка 

Количество 

за една 

година 

с 

цена 

в 

лв.  

283 Автоматична пипета 5 мл фиксиран обем 1 бр 1 75 

284 Автоматична пипета с фиксиран обем 1000 mkl 1 бр 1 75 

285 Автоматична пипета с фиксиран обем 500 mkl 1 бр 1 75 

286 Автоматична пипета с фиксиран обем 200 mkl 1 бр 1 130 

287 Автоматична пипета с фиксиран обем 100 mkl 1 бр 1 75 

288 Автоматична пипета с вариабилен обем 20-200 mkl 1 бр 1 120 

289 Автоматична пипета с вариабилен обем 10-100 mkl 1 бр 1 120 

290 

Накрайници за автоматични пипети обем 0-200 mkl 

жълти 1х1000 бр. 14 9 

294 Епруветки тип Епендорф с капаче - 1.5 мл 1х1000 бр. 4 28 

 

Група Л - Консумативи за Микробиология   

    

          

№ по 

ред Консумативи за Микробиология Опаковка 

Количество 

за една 

година 

с цена 

в лв.  

295 

Предметни стъкла с двойно матиран край 1x50 бр. 10 

2.8 

297 Стерилни епруветки 10 ml 1x1000 бр. 1 180 

301 Карбол фуксин 1x500 мл 20 20 

303 

Имерсионно масло за микроскопия 1x500 мл 4 

200 

305 Метиленово синьо по Льофлер 1x500 мл 20 22 

 

 

6. Да се сключи с участника "БУЛ БИО - НЦЗПБ" ЕООД, ЕИК 130428132, 

седалище и адрес на управление: гр. София 1504, област София (столица), община 

Столична, , район р-н Оборище, бул. „Янко Сакъзов“ № 26, представляван от Сашо Митов 

Ганов -  Управител, договор с предмет: „Доставка на медикаменти, медицински 

консумативи, консумативи и реактиви за Клинична и микробиологична лаборатории за 

нуждите на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца” по номенклатурни единици, за които е 

на 2-во място след участника „Химтекс“ ООД, ЕИК 836149057, както следва: 

 

Група Л - Консумативи за Микробиология   

    

          



 

 

№ по 

ред Консумативи за Микробиология Опаковка 

Количество 

за една 

година 

с цена 

в лв.  

299 Карбол генцианвиолет 

1x500 мл 10 31.2 

 

На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП копие от настоящето решение да се изпрати на 

заинтересованите участници в процедурата в тридневен срок от издаването му. 

В изпълнение на чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП, Решението да се публикува в профила на 

купувача към електронната преписка на поръчката. 

Решението може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10 – дневен срок от получаването му, по реда на ЗОП. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ 

Управител на „СБАЛПФЗ – Враца” ЕООД 

Д-р Костадин Шахов 

Дата на издаване на решението: 11.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


