МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ
АД-ЛОВЕЧ
ПРОТОКОЛ 2
Днес 09.12.2019г. на основание чл.54, ал.12 и чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане
закона за обществени поръчки, във връзка с Решение 26/03.09.2019г. на Изпълнителния
директор на МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч за откриване на Открита процедура с
предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална
бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по
номенклатури от обособени позиции” се изготви настоящия протокол за извършване на подбор
на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите от комисията, назначена със
Заповед № 483/07.11.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев
Стоянов”АД - Ловеч в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛщ-р.А.Начков - началник Отделение по хемодиализа при МБАЛ "проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ:1.Мариана Иванова - юрист към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
2.
Боряна Иванова Боева - Пенкова - заместник главен счетоводител при МБАЛ ”
проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
3. Радослав Райков - Маг.фармацевт към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч
4.
Мариана Иванова Чакърова - старша мед.сестра в отделение по хемодиализа при
МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
На закрито заседание на 04.12.2019г. комисията прегледа допълнително изпратените
документи от участниците на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП съгласно чл.54, ал.12 от ППЗОП
след това пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които е
установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, както
следва:
I.Ha закрито заседание на 04.12.2019г. Комисията установи, че на участниците в настоящата
обществена поръчка е изпратен по e-mail електронно подписан Протокол № 1 от 25.11,2019г. по
чл.54, ал.8 от ППЗОП на 25.11.2019г.в 14:50 часа. Протокол № 1 от 25.11.2019г. по чл.54, ал.8 от
ППЗОП е публикуван на уеб адреса на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, раздел
Профил на купувача, съответната обществена поръчка с УИН 00732-2019-0010 на 25.11.2019г.
Участниците до, които е изпратен са потвърдили неговото получаване както следва :
1„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 217/31.10.2019г., 11:53ч - електронно
подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 28.11,2019г.,
09:23 часа, съгласно потвърждение по e-mail.
2. „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД, Оферта с вх.№ 220/05.11.2019г., 09:53челектронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на
25.11.2019г., 14:54 часа, съгласно потвърждение по e-mail.
3.
„ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД, Оферта с вх.№ 221/06.11.2019г., 10:36ч - електронно
подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 25.11.2019г.,
15:29 часа, съгласно потвърждение по e-mail.
На 27.11.2019г. при експерт обществени поръчки е входиран плик с допълнително
представени документи от името на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
217/31.10.2019г., 11:53ч на които е поставен вх.№ 236/27.11.2019г. По причина, че участника
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 217/31.10.2019г., 11:53ч е потвърдил за
получаването на електронно подписан Протокол № 1 от 25.11.2019г. по чл.54, ал.8 от ППЗОП е
получен и потвърден от участника на 28.11.2019г., 09:23 часа, съгласно потвърждение по e-mail,
комисията единодушно реши да спази срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП.
Председателят на Комисията получи от икономист обществени поръчки към МБАЛ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч представените от участниците допълнителни документи в открита
процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за
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пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р
Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от
възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”.
На закрити заседания Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към
разглеждане на допълнително представените документи от участниците, относно съответствието
на документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва :
1„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 217/31.10.2019г., 11:53ч - Комисията е
взела решения, отразени в протокол № 1 от 25.11.2019г. съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП , като са
установени липси, както следва:
2.1.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2,Непълнота в подадената информация
ЕЕДОП е представен електронно подписан от Валентин Христов Кръстев - Управител. /
Съгласно справка с Търговски регистър Георги Валентинов Кръстев е едноличен собственик на
капитала/
Съгласно чл.147, ал.1 от ТЗ „Едноличният собственик на капитала управлява и представлява
дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице,
неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството“ Видно от справка в
Търговски регистър, управителя и едноличния собственик на капитала са различни лица, от
което следва че ЕЕДОП не е подписан от всички задължени лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП.
2.2. Част II информация за икономическия оператор. Участникът не е вписал всички необходими
данни , не е вписана информация за едноличният собственик на капитала на дружеството.
Участника е отбелязал, че няма да участва в процедурата заедно с други икономически
оператори, няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор,
няма да използва подизпълнители - констатирана е непълнота в подадената информация.
2.3. Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е декларирал липсата на
основания за изключване, но само за управителя на Едноличното дружество с ограничена
отговорност - констатирана е непълнота в подадената информация.
2.4. Образец №3 - 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 - констатирана е непълнота в подадената информация.
На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което
Комисията е указала на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, че следва да представи в срок
до 5 работни дни от получаването на протокола № 1 от 25.11.2019 г„ изисканите документи.
На 27.11.2019г. при експерт обществени поръчки е входиран плик с допълнително
представени документи от името на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
217/31.10.2019г., 11:53ч на които е поставен вх.№ 236/27.11.2019г.
На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително
представени документи относно съответствието на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор:
Папка със следното съдържание - Допълнителен опис на представените документи,
Образец № 3, Образец № 4, Образец № 8, Образец № 9 и електронен носител съгласно
констатациите направени от комисията в Протокол № 1 от 25.11.2019г., както следва:
За отстраняване на несъответствията по т.2.1, по т.2.2 и т.2.3 от настоящия Протокол
участникът е предоставил електронно подписан ЕЕДОП съответно от ЕЕДОП е представен
електронно подписан от Валентин Христов Кръстев - Управител и Георги Валентинов Кръстев едноличен собственик на капитала.
Участника е попълнил необходимата информация в част II информация за икономическия
оператор в ЕЕДОП - Участникът е вписал всички необходими данни и е вписана информация за
едноличният собственик на капитала на дружеството. Съответно по този начин участника е
отстранил и несъответствията по т.2.3. от настоящия Протокол - „Основания за изключване”
участникът е декларирал липсата на основания за изключване.
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Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка т.2.1,
по т.2.2 и т.2.3 от настоящият Протокол.
За отстраняване на несъответствията по т.2.4 - от настоящия Протокол участникът е
предоставил Образец №3 - Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55,
ал.З от ЗОП - коректно попълнен и подписан от Валентин Христов Кръстев - Управител и Георги
Валентинов Кръстев - едноличен собственик на капитала.
Съответно участника прилага и Образец №4 - Декларация за съгласие за обработване на
личните данни във връзка с чл.5 от Закона за защита на личните данни от Георги Валентинов
Кръстев - едноличен собственик на капитала, както и Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. Д от
ППЗОП - образец №8. - Георги Валентинов Кръстев - едноличен собственик на капитала и
Декларация по чл. 3 и чл. 4 т. 5 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 №10. - подписана от
Георги Валентинов Кръстев - едноличен собственик на капитала.
От гореизложеното комисията единодушно 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 „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
И.Съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП на закрити заседания на 05.12.2019г., 06.12.2019г. и на
09.12.2019г. комисията пристъпва към разглеждането на допуснатите технически предложения за
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, както следва :
1.Участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 217/31.10.2019г., 11:53ч е
представил Техническо предложение както следва:
1.1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчката - Образец № 5 - за
обособена позиция № 2, номенклатурни № 5,7 и 8. - Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Валентин Кръстев - Управител.
1.2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 „Техническо предложение за обособена позиция № 2, номенклатурни
№ 5 ,7 и 8 изготвени на хартиен носител - Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Валентин Кръстев - Управител.
Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага:
1.3. Декларации за съответствия - на английски език ипреводи към тях, Декларация за нанесена
„СЕ“сертификат
Липсва основание за отстраняване
1.4.0торизационно писмо - на английски език и превод към него.
Липсва основание
за
отстраняване
1.5. Каталог с превод - копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.
1.6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 6 - Липсва
основание за отстраняване
Представен подписан от Валентин Кръстев - Управител.
1.7. Декларация за срок на валидност на офертата - Образец № 7. Липсва основание
за
отстраняване - Представен подписан от Валентин Кръстев - Управител.
1.в.Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №8.
Липсва основание
за
отстраняване - Представена подписана от Георги Валентинов Кръстев - едноличен собственик на
капитала.
1.9.Декларация по чл. 3 и чл. 4 т. 5 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 №10. Липсва
основание за отстраняване - Представена подписана от Георги Валентинов Кръстев - едноличен
собственик на капитала.
1.Ю.Плик с предлагани ценови параметри - Липсва основание за отстраняване
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Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 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 „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
2. Участника “МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД ■ Оферта с вх. № 347 от 07.11.2018г.,
10:10 часа е представил Техническо предложение както следва:
2.1 Нотариално заверено пълномощно от Надя Евстатиева Драгоева - Управител за
упълномощаване на Стоян Чоролеев - Търговски мениджър.
Липсва
основание
за
отстраняване
2.2.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № 5 - за обособена позиция № 2,
номенклатурни № 5, 7,8.- Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Стоян Чоролеев - Търговски мениджър - упълномощен
представител.
2.3.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 „Техническо предложение за обособена позиция № 2,
номенклатурни № 5, 7, 8 изготвени на хартиен носител,- Липсва основание за отстраняване.Представени подписани от Стоян Чоролеев- Търговски мениджър - упълномощен представител.
2.4. Магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2 -Представен.
Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага:
2.5.
Декпарация за съответствие от производителя 93/42/ЕИО и ЕС Декларация, ЕС
сертификат - на английски език, на немски език и преводи на български език.
2.6.0торизационно писмо от производителя на медицинските изделия.
2.7.
Каталог за медицинските изделия, за които участника е подал оферта.-Липсва
основание за отстраняване - Представен подписан от Надя Евстатиева Драгоева - Управител.
2.8.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 6.Липсва основание за отстраняване-Представен подписан от Надя Евстатиева Драгоева Управител.
2.9.
Декларация за срок на валидност на офертата - Образец №7.-Липсва основание за
отстраняване.Представен подписан от Стоян Чоролеев - Търговски мениджър - упълномощен
представител.
2.10.
Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №8.-Липсва основание за
отстраняване.Представен подписан от Стоян Чоролеев - Търговски мениджър - упълномощен
представител.
2.11.
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. -Липсва основание за
отстраняванеПредставен подписан от Надя Евстатиева Драгоева - Управител.
2.12.Плик с предлагани ценови параметри -Липсва основание за отстраняване
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника “МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД 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 “МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД.
3. Участника „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД, Оферта с вх.№ 221/06.11.2019г., 10:36ч е
представил Техническо предложение както следва :
3.1.Нотариално заверено пълномощно от Веселин Величков Кунев - управител, Николай
Бинев Колев - управител, за упълномощаване на Красимир Николаев - директор болничен пазар
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заедно с Даниела Николаева - маг.фармацевт болничен пазар и пълномощник.
Липсва
основание за отстраняване.
3.2.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № 5 - за обособена позиция № 1,
номенклатура N2 1, номенклатура № 3, номенклатура № 4, обособена позиция № 2 ,
номенклатура № 5. - Липсва основание за отстраняване. Представени подписани от Красимир
Николаев - директор болничен пазар и пълномощник и Даниела Николаева - маг.фармацевт
болничен пазар и пълномощник.
3.3.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 „Техническо предложение за обособена позиция № 1,
номенклатура № 1, номенклатура № 3, номенклатура № 4, обособена позиция № 2 ,
номенклатура № 5, изготвени на хартиен носител. Липсва основание за отстраняване
Представени подписани от Красимир Николаев - директор болничен пазар и пълномощник и
Даниела Николаева - маг.фармацевт болничен пазар и пълномощник.
3.4. Магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :
3.5.
Пълномощни удостоверяващи връзката между издателя на оторизационното писмо
(или др. документ) и производителя/ притежателя на разрешението за употреба на съответния
лекарствен продукт - като върху всяко пълномощно е посочена позицията/ номенклатурата за
която се отнася.- Липсва основание за отстраняване
3.6.
Сертификат EN ISO 13485:2016 издаден от нотифициран орган и превод на български
език - обособена позиция № 2 - номенклатура № 5 Липсва основание за отстраняване
3.7.
Сертификат за съответствие с Директива 93/42/ЕИО - обособена позиция № 2 номенклатура № 5
Липсва основание за отстраняване
З.в.Декпарация за съответствие с нанесена „СЕ” маркировка -обособена позиция № 2 номенклатура № 5
Липсва основание за отстраняване
3.9.
Документ - брошура, съдържаща пълно описание и снимка на всяко едно оферирано
медицинско изделие (номенклатура/подноменклатура).
Липсва основание за отстраняване
3.10.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 6 за всяка обособена позиция и номенклатура № от нея.-Липсва основание за
отстраняване.Представен подписан от Красимир Николаев - директор болничен пазар и
пълномощник и Даниела Николаева - маг.фармацевт болничен пазар и пълномощник.
3.11.
Декларация за срок на валидност на офертата - Образец № 7. - за всяка обособена
позиция и номенклатура № от нея. Липсва основание за отстраняване.Представен подписан
от Красимир Николаев - директор болничен пазар и пълномощник и Даниела Николаева маг.фармацевт болничен пазар и пълномощник.
3.12.
Декпарация по чл. 39, ал.З, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №8. - за всяка обособена
позиция и номенклатура № от нея. Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Красимир Николаев - директор болничен пазар и пълномощник и
Даниела Николаева - маг.фармацевт болничен пазар и пълномощник.
3.13.
Декпарация по чл. 3 и чл. 5 т. 3 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 № 9Липсва основание за отстраняване-Представен подписан от Красимир Николаев - директор
болничен пазар и пълномощник и Даниела Николаева - маг.фармацевт болничен пазар и
пълномощник.
3.14.
Плик с предлагани ценови параметри - 4 броя запечатани непрозрачни плика.- Липсва
основание за отстраняване
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника “ФЬОНИКС ФАРМА“ЕООД 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 “ФЬОНИКС ФАРМА“ЕООД.
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С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 09.12.2019г.
Единодушно бе решено Комисията да продължи с оценката и класирането на допуснатите
участници, съгласно чл.57, ал.1 и 3 от ППЗОП на 12.12.2019г. от 09:00 етаж 2, административна
част на МБАЛ“проф.д-р.П.Стоянов“ АД Ловеч, стая № 27 с отварянето на ценовите предложения
на участниците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:д-р.А.Начков - началник О тделението хемодиализа при МБАЛ ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч чл.36а, ал.3 от /ЗОП,
М \ чл.2 ЗЗЛД

чл.36а, ал.3 от
ЧЛЕНОВЕ:1 .Мариана Иванова - юрист към МБАЛ^протЬ.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

2.Боряна Иванова Боева - Пенковр -л заместник главен счетоводител при МБАЛ ”
проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч чл.36а,
д1 А ал.3 от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
З.Радослав Райков - Маг.фармацевт към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч

чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

4.Мариана Иванова Чакърова - старша мед.сестра в отделение по хемодиализа при
МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2

ЗЗЛД
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