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

ПРОТОКОЛ № 1

Днес 01.10.2019г. на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществени поръчки, във връзка с 
Решение № 22/05.08.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД 
Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет: .Доставка на скъпоструващи медицински изделия 
за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД 
-  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки" се изготви 
настоящия протокол за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 
офертите от комисията, назначена със Заповед № 406/11.09.2019г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Георги Генов -  началник отделение в Ортопедия и травматология

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

р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
3. Снежана Станчева -  старша медицинска сестра в Ортопедия и травматология
4. Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД

Ловеч
Комисията назначена със Заповед № 406/11.09.2019г. на Изпълнителния директор в пълен 

състав започна своята работа на 11.09.2019г. от 09.00 часа в библиотеката на МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч.

Председателят на Комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от експерт 
обществени поръчки.

На публичното заседание след като Председателят и членовете на комисията се запознаха със 
съдържанието на Протокола по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП и с утвърдената от Възложителя документация 
за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103 от ЗОП 
подписаха Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. Комисията констатира 
следното:

1. Процедурата е открита с Решение № № 22/05.08.2019г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч ,с ID № 926153 и обявление за поръчка с ID № 
926156 от 05.08.2019 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки. Обществената поръчка е 
публикувана в Регистъра по обществени поръчки под № 00732-2019-0008, с дата на изпращане 
на Решението и Обявлението за поръчка 05.08.2019г. и дата на публикуване в РОП на 
07.08.2019г. В сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, раздел Профил на 
купувача е обособена електронна преписка с № 00732-2019-0008 Решението, Обявлението за 
поръчка и Документацията са публикувани на 07.08.2019г.

2. В срока за получаване на офертите за участие в обществената поръчка -  10.09.2019г., 16:00 
часа са постъпили следните оферти :

2.1 .“ИМПЛАНТ ПООД -  Оферта с вх.№ 195 от 09.09.2019г„ 11:04 часа
3. Върнати оферти, чл. 48 от ППЗОП, ал.1 т.З :

3.1. Върнати оферти няма.
4. Постъпили оферти след крайният ср о к :

4.1. Постъпили оферти след крайния срок за получаване на оферти няма.
Няма оферти, които са представени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

На публичното заседание не присъстваха участници или техни упълномощени представители, 
нито представители от средствата за масова информация, което е отразено в Регистър на лицата 
присъстващи при отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет: „Доставка на
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скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към 
МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след 
направени от възложителя заявки” подписан от Председателя и от Членовете на комисията.

Отваряне на офертите на участниците -  Публично заседание
Председателя на комисията отвори офертата на единствения участник, представена в 

запечатана непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

При отваряне и обявяване на документите, съдържащи се в опаковката, комисията констатира 
пълно съответствие на документите с посочените в Опис на представените документи съдържащи се в 
офертата /Образец № 1 от Документацията за участие/.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за изпълнение на 
поръчката и приложението към него/ образец № 6 от Документацията за участие и приложение № 21 и 
пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри”.

С изпълнението на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията.

Комисията продължи своите действия на закрити заседания на 11.09.2019 г., 12.09.2019г., 
разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

1. Представени документи от участника “ИМПЛАНТ Г“ООД -  Оферта с вх.№ 195 от 09.09.2019г., 
11:04 часа:

№ Изискани документи / Участници
1. Опис на представените документи съдържащи се в офертата 

-  Образец № 1.
Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Иван Герчев -  
управител.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) -  Образец № 2.

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан от Иван 
Александров Герчев -  управител, Димитър 
Александров Герчев -  управител / Съгласно 
справка с Търговски регистър управители и 
съдружници -  заедно и поотделно/ ЕЕДОП е 
представен на CD -  подписан с електронен 
подпис от двамата съдружници и 
управители. ЕЕДОП е предоставен и на 
хартиен носител подписан от двамата 
съдружници и управители.

2.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за 
икономическия оператор. Участникът е вписал всички 
необходими данни и е декларирал, че не възнамерява да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.

Липсва основание за отстраняване

2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :
1. Описан Търговски регистър към Агенция по вписванията. 
След направена справка на интернет адрес 
https://public.brra.ba/CheckUpsA/erifications/ActiveCondition.ra

Липсва основание за отстраняване

комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
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2. Подадена е информация за Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата -  и е декларирано наличието на :
2.1. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия 
на “ИМПЛАНТ Г“ООД с регистрационен № IV-Р-Т/МИ 943 
Като участника е представил копие заверено с гриф ’’Вярно с 
оригинала” на Разрешението за търговия на едро с 
медицински изделия. Същото е с № IV-Р-Т/МИ 942 от 
11.03.201 Зг. Разрешение за търговия на едро с медицински 
изделия с категории медицински изделия - 1 , 7  и 9.
2.2. Участника е приложил и Разрешение за производство на 
лекарства I-53 от 18.04.2001 година.- копие заверено с гриф 
„Вярно с оригинала“
След направена справка на сайта на Агенция по 
Лекарствата, от поддържаният от Агенцията регистър на 
интернет адрес 
http://www.bda. ba/ba/%D 1 %80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D 1
%81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8/%D1 %80%D0%B5%D0%B3%
D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8- 
%D0%BD%D0%B0-
%D1 %82%D1 %8A%D1 %80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1 %
86%D0%B8-
%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%
B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D
0%B8, комисията констатиоа. че на посоченият регистъо 
участникът е вписан под № 753 от него, с разрешение за 
търговия на едро с МИ № IV-Р-Т/МИ 942 от 11.03.201 Зг, с 
категория медицински изделия „01,07 И 09”, което съвпада с 
предоставеното копие на Разрешението за търговия на 
едро, комисията приема че в ЕЕДОП участника е допуснал 
техническа грешка в изписването на номера, но поради 
факта, че е предоставил разрешение за търговия на едро с 
МИ № IV-Р-Т/МИ 942 от 11.03.201 Зг. приема, че липсва 
основание за отстраняване.

2.4 Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДО П:
1 6 / 1 .  Участникът е Декларирал 10 договора Съответно с 
УМБАЛ Прпф.Стоян Киркович, МБАП Царица Йоана -  Исул, 
СБАЛОТ проф.Бойчо Бойчев, ВМА София -  2 броя, МБАЛ 
Света Ана, Болница Лозенец, МБАЛ Благоевград, МБАЛ 
Тота Венкова -  Габрово, МБАЛ Света Ана. Описал е 
коректно предмет на договора, сума по договор, период на 
всеки договор и получател на доставката. Като за доказване 
на декларираните обстоятелства е приложил : Анотация от 
УМБАЛ Д-Р.ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД ПЛЕВЕН, Становище 
от Военноморска Болница -  Варна /МБАЛ -  ВАРНА към 
ВМА/, Референция от УМБАЛ Прпф.Стоян Киркович, 
Становище от МБАЛ Царица Йоана -  Исул и Препоръка от 
Тота Венкова -  Габрово -  копия заверени с гриф вярно с 
оригинала.

Липсва основание за отстраяване

2.5 Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП : Участника е декларирал

Липсва основание за отстраяване
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наличие на сертификат и за доказване на обстоятелството 
прилага Сертификат № DM/18/176/S издаден от РИНА 
СЪРВЪСИС С.П.А. издаден на 16.07.2018г и валиден до 
15.05.2021 г. с област а приложение : проектиране и 
производство на медицински изделия -  имплантируеми 
тотални протези на тазобедрена става. Цитирания 
сертификат заверен с гриф „Вярно с оригинала“.

2.6 Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление от ЕЕДОП -  Участника е декларирал наличие на 
сертификат, за доказване на обстоятелството прилага 
Сертификат QMS 181041/ BG от CSB ltd. ISO 9001:2015 
обхват производство на ендопротези. Цитирания 
сертификат заверен с гриф „Вярно с оригинала“.

Липсва основание за отстраняване

2.7 Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 
и чл.55, ал.З от ЗОП, както и информация относно правно- 
организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си - Образец № 3.

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Иван Александров 
Герчев -  управител, Димитър Александров 
Герчев- управител

2.8 Декларация за предоставяне на лични данни - Образец № 4 
от Документацията за участие. -  2 броя

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Иван Александров 
Герчев -  управител, Димитър Александров 
Герчев -  управител

2.9 Декларация по чл.З, 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 
/ЗИФОДРЮПДРСТДС/ - Образец № 5.

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Иван Александров 
Герчев-управител.

3. Техническо предложение съдържащо
3.1 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изисквания на Възложителя -  
Образец N9 6.

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Иван Александров 
Герчев-управител.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага -

3.2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение“ на хартиен 
носител и на CD.

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Иван Александров 
Герчев-управител.

4 . Проект на договор -  Образец № 7 -  подписан и подпечатан. Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Иван Александров 
Герчев-управител.

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор -  Образец № 8.

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Иван Александров 
Герчев т- управител.

6. Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец № 
9.

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Иван Александров 
Герчев-управител.

7. Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. Д от ППЗОП - образец 
№10.

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Иван Александров 
Герчев-управител.

8. Плик с предлагани ценови параметри - запечатан 
непрозрачен.

Липсва основание за отстраняване
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От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на 
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа 
грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника “ИМПЛАНТ 
Г“ООД -  Оферта с вх.№ 195 от 09.09.2019г., 11:04 часа и критериите за подбор на Възложителя.

Съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП на закрито заседание на 30.09.2019г. и 01.10.2019г. комисията 
пристъпва към разглеждането на допуснатите технически предложения за съответствие с 
предварително обявените условия на Възложителя.

Участника “ИМПЛАНТ Г“ООД -  Оферта с вх.№ 195 от 09.09.2019г., 11:04 часа

№ Наименование
Търговско

наименование
Единичн  
а мярка

Колич
ество

Предлагана
опаковка

Брой
опаковк

и
Каталожен

номер
Производите

л

1 2 3 7 8 9 10 11 12

1

Индивидуално бедрено стебло 
с кривина и ъгъл от 135 
градуса за закрепване с костен 
цимент материал - /титан 
\/Т6/дължина 170 мм морзов 
ко н ус /1:10 14/16 дължина 20 
мм./
ном 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 Контакт 1-170 бр. 50 кутия 50

1416-170-L-
7-13 Имплант

2

Индивидуално бедрено стебло 
удължено с кривина и ъгъл от 
135 градуса за закрепване с 
костен цимент материал - 
/титан VT6/ дължина 210 мм, 
морзов к о н у с /1:10 14/16 
дължина 20 мм/ С номера 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13 Контакт 1-210 бр. 5 кутия 5

14-16-210-
L-7-13 Имплант

3

Индивидуално бедрено стебло 
с кривина и ъгъл от 135 
градуса за без циментно 
закрепване материал /титан 
VT6/ дължина 170 мм морзов 
к о н у с /1:10 14/16 дължина 20 
мм./ С номера 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13 Контакт 2-170 бр. 5 кутия 5

14-16-17-
М-713 Имплант

4

Индивидуална тазобедрена 
капсула за механично 
закрепване /завиване/ с 
трапецовидна двуходова резба 
материал /титан VT6/ - 
хироленова вложка с отвор за 
бедрена глава Ф32 С номера 
50; 52; 54; 56; 58; 60

Механична
капсула бр. 5 кутия 5 32-М-50-60 Имплант

5

Индивидуална тазобедрена 
капсула за закрепване с костен 
цимент материал /хиролен/ - 
вложка с отвор за бедрена 
глава Ф32 С номера 44; 46; 
48; 50; 52; 54; 56; 58; 60

Капсула за 
лепене 32 бр. 25 кутия 25 32L-44-60 Имплант
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Индивидуална тазобедрена 
капсула за закрепване с костен 
цимент материал /хиролен/ - 
вложка с отвор за бедрена

Капсула за 
лепене 26 бр. 5 кутия 5 26I-38-60 Имплант
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глава Ф26 С номера 38; 40; 
42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 
60
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Индивидуална бедрена глава 
Ф32 материал /неръждаема 
стомана/ морзов конус /1 :1 0  
14/16 дължина 20 мм./ с 
размери : къса, средна, дълга

Бедрена глава 
32 бр. 25 кутия 25

1416-32-
S,M,L,XL Имплант
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Индивидуална бедрена глава 
Ф26 материал /неръждаема 
стомана/ морзов конус /1:10 
14/16 дължина 20 мм./ с 
размери : къса, средна, дълга

Бедрена глава 
26 бр. 5 кутия 5

14-16-26-
S,M,L,XL Имплант
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Индивидуална бедрена глава 
тип MOOR материал / титан 
VT6 / морзов конус /1 :1 0  14/16 
дължина 20 мм./ С номера 42; 
44; 46; 48; 50; 52; 54; 56;58 

Единодушно комисията 
участника “ИМПЛАНТ Г“0 0 /

Бедрена глава 
MOOR

юнстатира, ч е ' 
} съответства с

бр.
'ехничес!
предвар

50
юто пре 
/1телно

кутия
щложение за 
обявените усл

50
изпълнен 
овия на Е

1416-М-42-
68
ие на поръч 
!ъзложителя

Имплант 
ката на

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

Единодушно бе решено Комисията да продължи с оценката и класирането на участниците 
съгласно чл.57 ППЗОП на 07.10.2019г. от 09:00 етаж 2, административна част на МБАЛ“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 01.10.2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Георги Генов -  началник отделение в Ортопедия и травматолог^

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

2.Радослав Райков -  магистър фармацевт болнична аптека при МБАЛ "проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

3. Снежана Станчева -  старша медицинска сестра в Ортопедия и травматология

4. Дех%йияа~Сй9огиева -  гл.счетоводител при МБАЛ "проф.д-р.Параскев СтояновТАД
Ловеч
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