
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД ■
ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 2

Днес 11.04.2019г. на основание чл.56, ал. 2 от Правилника за прилагане Закона за обществени 
поръчки, във връзка с Решение 13/27.02.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет: „Доставка на 
лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч” 
чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции” 
се изготви настоящия протокол за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 
класиране на офертите от комисията, назначена със Заповед № 197/05.04.2019г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р.Веселина Неделчева Делчева -  н-к.Клинична лаборатория при МБАЛ ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Л звеч
2.Радослав Райков -  магистър фармацевт болнична аптека при IV БАЛ ’’проф.д- 

р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
3. Ралица Иванова -  И.Д. старши лаборант при МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД

Ловеч
4. Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ "проф.д-p.napacKeti Стоянов” АД

Ловеч
След констатациите направени от комисията по настоящата обществена поръчка, отразени в 

Протокол № 1 от 08.04.2019г., Комисията назначена със Заповед № 197/0 3.04.2019г. на 
Изпълнителния директор в пълен състав започна своята работа за проверка на офертите на 
допуснатите участници за съответствието на предложенията с предварително обявените условия на 
Възложителя.

Съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП на закрито заседание на 10.04.2019г. и 11.04.2019г. комисията 
пристъпва към разглеждането на допуснатите технически предложения за съответствие с 
предварително обявените условия на Възложителя, както следва :

1 .“МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД -  Оферта с вх.№ 116 от 03.04.2019г., 11:46
часа:

1.1 Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата се подписва от упълномощен 
представител на участника. Участника е приложил оригинал нотариално заверен. - Липсва основание 
за отстраняване

Пълномощно № 70/София 06.03.2019г.от инж.Йонка Гетова -  Христанова -  управител, за 
упълномощаване на Евелина Станимирова -  пълномощник.

1.2 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изисквания на Възложителя -  Образец № 5 -  за обособена позиция № 4. - Липсва основание за 
отстраняване - Представено подписано от Евелина Станимирова -  пълномощник.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :
1.3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 4, за номенклатурни 

номера № 1, 2, 3, 4 и 5 изготвени на хартиен носител - Липсва основание за стстраняване - 
Представено подписано от Евелина Станимирова -  пълномощник.

1.4 Магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Представен
1.5. Проект на договор -  Образец № 6 -  подписан и подпечатан на всяка страница,- Липсва 

основание за отстраняване - Представен подписан от Евелина Станимирова -  пълномощник.
1.6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец № 7. - Липсва 

основание за отстраняване - Представена, подписана от Евелина Станимирова -  пълномощник.
1.7. Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец № 8 - Липсва основание за 

отстраняване - Представена, подписана от Евелина Станимирова -  пълномощник.
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1.8. Съгласно т.14 раздел “СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА“ от Документацията участникът 
представя Заверено от участника копие/я на удостоверяване на оторизацията му от производителя на 
медицинското изделие или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ за 
срока на изпълнение на поръчката да участва от свое име в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка с изделията (медицински консумативи) на производителя.

Участника е приложил:
1.8.1.0торизационно писмо от Boule Medical АВ - копие на английски език заверено с гриф „Вярно с 

оригинала“ и превод от преводаческа къща от заклет преводач копие -  заверен) с гриф“Вярно с 
оригинала“.- Липсва основание за отстраняване.

1.9. Съгласно т.15 раздел “СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА“ от Документацията участникът 
представя Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ лабораторните реактиви и 
консумативи са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст -

1.9.1.Участникът представя Декларация свободен текст. - Липсва основание <а отстраняване - 
Представена, подписана от Евелина Станимирова -  пълномощник.

ИО.Декларация по чл.З и чл.5, т.З от Закона за икономическите и финансоЕите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици - образец №9 -  3 броя - Липсва основание 5 а отстраняване - 
Представен подписан от Йонка Гетова - Христанова -  управител и Славина Христанова -  прокурист и 
Евелина Станимирова -  пълномощник.

1.11. Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10 - Липсва основание за 
отстраняване - Представени, подписани от Йонка Гетова Христанова -  управитзл и от Славина 
Христанова -  прокурист.

1.12. Плик с предлагани ценови параметри - 1 брой запечатан непрозрачен съответно за обособена 
позиция № 4.- Липсва основание за отстраняване

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на 
участника МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД съответства с предварг телно обявените 
условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до учазтие и оценка и 
класиране на офертата участника МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД.

2. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД -  Оферта с вх. № 117 от 04.04.2019г., 14:18 часа :
2.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на Възложителя -  Образец № 5 -  за обособена позиция № 3 и 5 -  2 броя - Липсва 
основание за отстраняване - Представени, подписани от Александър Недялков -  упразител.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :
2.2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 3, га номенклатурни 

номера от № 1 до № 19 ; за обособена позиция № 5, за номенклатурни номера от № 1 до № 3 
изготвени на хартиен носител. - Липсва основание за отстраняване - Представени, подписани от 
Александър Недялков -  управител.

2.3. Магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2 -  2 броя за обособена позиция Ns 3 и обособена 
позиция № 5. - Представен.

2.4. Проект на договор -  Образец № 6 -  подписан и подпечатан на всяка страница - 2 броя за 
обособена позиция № 3 и обособена позиция № 5 - Липсва основание за отстранявгне - Представен, 
подписан от Александър Недялков -  управител.

2.5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец № 7 - 2 броя за 
обособена позиция № 3 и обособена позиция № 5 - Липсва основание за отстранявате - Представена, 
подписана от Александър Недялков -  управител.

2.6. Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец № 8 - 2 броя за обособена позиция № 
3 и обособена позиция № 5 - Липсва основание за отстраняване - Представена, подписана от 
Александър Недялков -  управител.

2.7. Съгласно т.14 раздел “СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА“ от Документацията участникът 
представя Заверено от участника копие/я на удостоверяване на оторизацията му от производителя на 
медицинското изделие или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ за
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срока на изпълнение на поръчката да участва от свое име в процедурата за възлагане на
обществената поръчка с изделията (медицински консумативи) на производителя.
Участника е приложил:

2.7.1.0торизационно писмо от EKF дайъгностик ГМБХ - копие на английски език зшерено с гриф 
„Вярно с оригинала“ и превод от преводаческа къща от заклет преводач оригинал 2 броя за обособена 
позиция № 3 и обособена позиция № 5 - Липсва основание за отстраняване.

2.8. Съгласно т.15 раздел “СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА“ от Документацията участникът 
представя Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ лабораторните реактиви и 
консумативи са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.

2.8.1.Участникът представя Декларация свободен текст - 2 броя за обособена позиция № 3 и 
обособена позиция № 5. Приложена е и декларация за, че предлаганите лабораторни реактиви и 
консумативи отговарят на Директива 98/79/ЕС от името на Производителя -  копия на английски език и 
преводи от заклет преводач -  заверени с гриф „Вярно с оригинала - 2 броя за обособена позиция № 3 и 
обособена позиция № 5 - Липсва основание за отстраняване - Представена, подписана от Александър 
Недялков -  управител.

2.9. Декларация по чл.З и чл.5, т.З от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици - образец №9 - 2 броя за обособена позиция № 3 и обособена 
позиция № 5 - Липсва основание за отстраняване - Представена, подписана от Александър Недялков -  
управител.

2.10. Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10 - 2 броя за обособена позиция 
№ 3 и обособена позиция № 5 - Липсва основание за отстраняване - Представена, подписана от 
Александър Недялков -  управител.

2.11. Плик с предлагани ценови параметри - 2 брой запечатан непрозрачен съответно за 
обособена позиция № 3 и обособена позиция № 5 - Липсва основание за отстраняване.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на 
участника “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД съответства с предварително обявените условия на 
Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и 
класиране на офертата участника “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД.

Единодушно бе решено Комисията да продължи с оценката и класирането на участниците 
съгласно чл.57 ППЗОП на 17.04.2019г. от 09:00 етаж 2, административна част на МБАП“проф.д- 
р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, стая № 27 на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов' АД Ловеч с 
отварянето на ценовите предложения на участниците.

На основание чл.57, ал.2 от ППЗОП Комисията подготви съобщение за обявяване в профила на 
купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, 
ал. 1.

С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 11.04.2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р.Веселина Неделчева Делчева -  н-к.Клинична лаборатория при МБАЛ "проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч
чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

2.Радослав Райков -  магистър фармацевт болнична аптека при М5АЛ "проф.д- 
р.Параскев Стоянов" АД Ловеч чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

З.Ралица Иванова -  И.Д. старши лаборант при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД 
Ловеч чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

4.Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД 
Ловеч чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
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