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

ПРОТОКОЛ № 2

Днес 15.10.2019г. на основание чл.56, ал. 2 от Правилника за прилагане Закона за обществени 
поръчки, във връзка с Решение № 25/20.08.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет: .Доставка на 
дезинфекционни материали 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 разглеждане на офертите на допуснатите участници от комисията, 
назначена със Заповед № 428/26.09.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов”АД -  Ловеч в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ Диана Танова Илиева - специалист по контрол на инфекциите към МБАЛ ” проф. д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ: Мариана Иванова - юрист към МБАЛ ” проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

Боряна Иванова Боева -  Пенкова - заместник главен счетоводител при МБАЛ ” проф. 
д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

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

Мимоза Иванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАЛ АД

След констатациите направени от комисията по настоящата обществена поръчка, отразени в 
Протокол № 1 от 10.10.2019г., Комисията назначена със Заповед № 428/26.09.2019г. 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 закрити заседания на 10.10.2019г., 11.10.2019г., 14.10.2019г и 
15.10.2019г. комисията пристъпва към разглеждането на допуснатите технически предложения за 
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, както следва :

1 .„ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 201/25.09.2019г., 12:00ч.
1.1. Техническо предложение съдържащо :
1.1.1 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка -  Образец № 6 -  за 
обособена позиция № 1,2 ,3 ,4 ,5  и 6. - Представен подписан от Евгени Костадинов -  управител и 
едноличен собственик. - Липсва основание за отстраняване

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага:
1.1.2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, за номенклатурни номера 
№ 1.1,1.2,1.3, и 1.4.; 2.2, 2.3, 2.4, 2.5; 3.1, 3.2; 4.1,4.2,4.3; 5.2, 6.1 и 6.2. изготвени на хартиен носител. 
- Представен подписан от Евгени Костадинов -  управител и едноличен собственик. Липсва 
основание за отстраняване.
1.1.3 Магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Представени
1.2. Разрешение за пускане на пазара на биоцид или удостоверение за регистрация на биоциден 
препарат -  копия заверени „Вярно с оригинала“ Представен подписан от Евгени Костадинов -  
управител и едноличен собственик. - Липсва основание за отстраняване.
1.3. Информационен лист за безопасност -  копия заверени „Вярно с оригинала“ Липсва основание 
за отстраняване.
1.4. Етикет, придружаваща листовка и указания за употреба на предлаганите продукти на български 
език, а ако те са на чужд език. - Липсва основание за отстраняване.
1.5. Декларация -  свободен текст за нанесена „СЕ“марка. - Липсва основание за отстраняване
1.6. Декларации за съответствие -  копия заверени „Вяро с оригиала“-Липсва основание за 
отстраняване.
1.7. Уверение, че предлаганите медицински изделия -  дезинфектанти не повреждат ендоскопските 
апарати. - Липсва основание за отстраняване.
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1.8. Писмо от официалния дистрибутор на ендоскопски апарати Олимпус. - Липсва основание за 
отстраняване.
1.9. Проект на договор -  Образец № 7 -  подписан и подпечатан на всяка страница. - Представен 
подписан от Евгени Костадинов -  управител и едноличен собственик. - Липсва основание за 
отстраняване.
1.10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец № 8. 

Представен подписан от Евгени Костадинов -  управител и едноличен собственик. - Липсва
основание за отстраняване.
1.11. Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец № 9. Представен подписан от Евгени 
Костадинов -  управител и едноличен собственик - Липсва основание за отстраняване.
1.12. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - образец №10. - 
Представен подписан от Евгени Костадинов -  управител и едноличен собственик. - Липсва 
основание за отстраняване.
1.13. Плик с предлагани ценови параметри - 6 броя запечатани непрозрачени, съответно за 
обособена позиция № № 1,2 ,3 ,4 ,5  и 6.- Липсва основание за отстраняване

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката 
на участника „ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 201/25.09.2019г., 
12:00ч. 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 „ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД.

2.“МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД -  Оферта с вх.№ 116 от 03.04.2019г., 11:46
часа:
2.1. Техническо предложение съдържащо
2.1.1. 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 № 182/София 18.09.2019г.от инж.Йонка Гетова -  Христанова -  
управител, за упълномощаване на Йордалина Димитрова -  пълномощник.
2.1.2 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изисквания на Възложителя -  Образец № 6 -  за обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5 и 6,- Представено 
подписано от Йордалина Димитрова -  пълномощник. - Липсва основание за отстраняване.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага:
2.1.3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, за 
номенклатурни номера № 1.1.,1.2,1.3,1.4; 2.1,2.2,2.4; 3.1,3.2; 4.1,4.2,4.3; 5.2; 6.1 и 6.2. изготвени на 
хартиен носител. Представено подписано от Йордалина Димитрова -  пълномощник. - Липсва 
основание за отстраняване.
2.1.4 Магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2 -  Представен.
2.2. Разрешение за пускане на пазара на биоцид или удостоверение за регистрация на биоциден 
препарат -  копия заверени „Вярно с оригинала“ - Липсва основание за отстраняване
2.3. Информационен лист за безопасност -  копия заверени „Вярно с оригинала“ - Липсва
основание за отстраняване
2.4. ЕС деккларация за съответствие -  копие заверено „Вярно с оригинала“ на английски език и 
превод от заклет преводач.- Липсва основание за отстраняване
2.5 Етикет, придружаваща листовка и указания за употреба на предлаганите продукти на български 
език, а ако те са на чужд език.- Липсва основание за отстраняване
2.6 Оторизационни писма -  копия заверени с гриф“Вярно с оригиала“ на английски и превод към 
тях от заклет преводач и Удостоверение.- Липсва основание за отстраняване
2.7 Декларация -  свободен текст за нанесена „СЕ“марка. - Липсва основание за отстраняване
2.8. Инструкции за употреба - Липсва основание за отстраняване.
2.9. Проект на договор -  Образец № 7 -  подписан и подпечатан на всяка страница - Представено 
подписано от Йордалина Димитрова -  пълномощник. - Липсва основание за отстраняване.
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2.10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец № 8. 
Представено подписано от Йордалина Димитрова -  пълномощник. - Липсва основание за

отстраняване
2.11. Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец № 9. - Представено подписано от 
Йордалина Димитрова -  пълномощник. - Липсва основание за отстраняване.
2.12. Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10. - Представено подписано от 
Йордалина Димитрова -  пълномощник. - Липсва основание за отстраняване.
2.13. Плик с предлагани ценови параметри - 1 брой запечатан непрозрачен съответно за обособена 
позиция № 1,2 ,3 ,4 ,5  и 6.- Липсва основание за отстраняване.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката 
на участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД -  Оферта с вх.№ 116 от 03.04.2019г., 
11:46 часа 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 “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД -  Оферта с вх.№ 
116 от 03.04.2019г„ 11:46 часа

Единодушно бе решено Комисията да продължи с оценката и класирането на участниците 
съгласно чл.57 ППЗОП на 18.10.2019г. от 09:00 етаж 2, административна част на МБАГГпроф.д- 
р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, библиотеката 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 15.10.2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Диана Танова Илиева-^специалист по контрол на инфекциите към МБАЛ ” проф. д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч //%

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

Боряна Иванова Б <^ва\ Пенкова - заместник главен счетоводител при/МБАП ” проф. 
д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

Радослав Райков^_магистър фармацевт болнична аптека при МБАЛ "проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Пове

Мимоза Иванова Кирова v- Главна медицинска сестра при МБАЛ АД
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