МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ»
АД-ЛОВЕЧ
ПРОТОКОЛ № 2
Днес 27.03.2020г. на основание чл.54, ал.12 и чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане
закона за обществени поръчки, във връзка с Решение № 34/30.12.2019г. на Изпълнителния
директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч за откриване на Открита процедура с
предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи,
разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАП "Проф. др Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от
възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури" се изготви настоящия протокол за
разглеждане на допълнително представените документи от участниците, разглеждане на
допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия на
Възложителя от комисията, назначена със Заповед № 76/07.02.2020г. на Изпълнителния
директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Мимоза Иванова Кирова - Главна медицинска сестра при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов”
АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ:
2. Мариана Иванова - юрист при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
3. Детелина Георгиева - гл.счетоводител при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
4. Радослав Райков - магистър фармацевт при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч
5. Ралица Иванова - старши лаборант в Клинична лаборатория при МБАЛ ”проф.д-р.П.Стоянов”
АД Ловеч
6. Геновева Венциславова Любенова - лаборант в микробиологична лаборатория при МБАЛ
”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
7. Силвия Георгиева Цветанова - лаборант ОТХ при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч
в.Виолета Венкова Кръстева - мед.сестра в стерилизационна към МБАП”проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД Ловеч
9.Емилия Димитрова Йочева - старша медицинска сестра Отделение по Неонатология към
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Ю.Таня Бочева Калчева - лаборант Обща и клинична патология към МБАЛ"проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД Ловеч
11.Цветомира Шонова - анестезиологична медицинска сестра ОАИЛ към МБАП”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Резервни членове: Маргарита Найденова - старша медицинска сестра отделение по Хирургия.
д-р.А.Начков - началник Отделение по хемодиализа при МБАЛ "проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД Ловеч
Росица Дикова - магистър фармацевт болнична аптека при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД Ловеч
Поради ползване на платен годишен отпуск от член на комисията Цветомира Шонова анестезиологична медицинска сестра ОАИЛ към МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч,
резервен член д-р.А.Начков - началник Отделение по хемодиализа при МБАЛ ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч участва в заседанията на комисията, съгласно Заповед №
76/07.02.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч. На
основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103 от ЗОП д-р.А.Начков, беше уведомен на
09.03.2020г от Председателя на комисията за настъпилата промяна в обстоятелствата и му бе
предоставена и подписана от него Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от
ППЗОП.

1

На закрити заседания
на 11,03.2020г.,
12.03.2020г.,
16.03.2020г.
17.03.2020г.,
18.03.2020г.,19.03.2020г., 20.03.2020г, 23.03.2020г., 24.03.2020г, 25.03.2020г, 26.03.2020г и
27.03.2020г. 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 закрити заседания на 11.03.2020г. и 12.03.2020г. Комисията установи, че на участниците в
настоящата обществена поръчка е изпратен по e-mail електронно подписан Протокол № 1 от
28.02.2020г. по чл.54, ал.8 от ППЗОП на 06.11.2018г.в 11:26 часа. Протокол № 1 от 28.02.2020г.
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 00732-2019-0013
на 28.02.2020г. Участниците до, които е изпратен са потвърдили неговото получаване както
следва:
1. “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, Оферта с вх.№ 50/05.02.2020г., 11:05ч. - електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 28.02.2020г., 15:45
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
2. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, Оферта с вх.№ 51/05.02.2020г., 11:10ч. - електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 28.02.2020г., 13:40
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
3. „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД, Оферта с вх.№ 52/05.11.20120, 11:12ч. - електронно
подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 02.03.2020г.,
09:42 часа, съгласно потвърждение по e-mail.
4. “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, Оферта с вх. № 53/05.02.2020г., 12:03ч. - електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 28.02.2020г., 13:35
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
5. “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД, Оферта с вх. № 55/06.02.2020г., 11:41ч. - електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 28.02.2020г., 13:47
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
6. “ХЕПМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 56/06.02.2020г., 13:20ч. - електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 28.02.2020г., 14:54
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
7. “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч. - електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 28.02.2020г., 13:20
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
8. “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. № 58/06.02.2020г., 15:30ч. - електронно
подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 28.02.2020г.,
13:50 часа, съгласно потвърждение по e-mail.
9. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 15:40ч. - електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 28.02.2020г., 13:15
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
10. “ХЕЛТ 2000“ЕООД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 15:45ч. - електронно подписан протокол
по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 28.02.2020г., 15:52 часа,
съгласно потвърждение по e-mail.
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 медицински изделия включващи общоболнични
медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и 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 и номенклатури”.
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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.
“ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, Оферта с вх.№ 50/05.02.2020г., 11:05ч. - Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 28.02.2020г., като са установени
липси, както следва:
1.1. В Опис на представените документи съдържащи се в офертата - Образец № 1. , както
следва:
1.1.1.
Участника е описал че предоставя техническо предложение за номенклатури № 3.9 и
3.10, съответно първо е описал, че тези номенклатурни номера се отнасят за обособена позиция
№ 51, втори път цитираните номенклатурни номера, че се отнасят за обособена позиция № 1.
Комисията единодушно констатира, че участника видно от предоставените документи участва за
обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.9., 3.10,3.13 и 3.14.
1.1.2. Участника в Образец № 1 е описал наличие на 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. Цитираната декларация, не се открива в
офертата на участника. участника.Съгласно документацията за участие - на основание чл.47,
ал.З от ЗОП, за обществени поръчки за доставка, участниците при подаването на офертата си не
прилагат декларация по чл.39, ал.З, т.1, буква „д“ от ППЗОП.
1.2. Декларация за съгласие за обработване на личните данни - Образец № 3- комисията е
констатирала Непълнота в подадената информация - Липсва декларация от името на всички
задължени лица по закон.
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 “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, че следва да представи в срок до
5 работни дни от получаването на протокола № 1 от 28.02.2020 г., изисканите документи.
На 06.03.2020 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените
поръчки са входирани документи с вх. № 106/06.03.2020г. от името на участника. На заседанието
на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи
относно съответствието на участника “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор :
За отстраняване на несъответствията по т.1.1. от настоящия Протокол участникът е
предоставил Декларация свободен текст , от която става ясно, че участника е допуснал
техническа грешка при подаването на информация, за кои обособени позиции участва да се
коригира на база получената декларация,,
За отстраняване на несъответствията по т.1.2. от настоящия Протокол участникът е
предоставил Декларация за съгласие за обработване на личните данни - Образец № 3 подписана от Мария Декова - управител.
Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 1.1. и
т.1.2. от настоящият Протокол.
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 “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника “ПЕРФЕКТ
МЕДИКА“ ООД.
2.
„ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД, Оферта с вх.№ 51/05.02.2020г., 11:10ч. Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 28.02.2020г., на основание, на
които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
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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 „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ЕЛПАК
ЛИЗИНГ” ЕООД
3. „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД, Оферта с вх.№ 52/05.11.20120, 11:12ч. Комисията е
взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 28.02.2020г., на
основание, на които комисията е установила, 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 „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД,и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ПИ КЕЙ
САЙЪНТИФИК“ ЕООД.
4. “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, Оферта с вх. № 53/05.02.2020г., 12:03ч. - Комисията е
взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 28.02.2020г., като са
установени липси, както следва:
4.1.
Декларация за съгласие за обработване на личните данни - Образец № 3 - комисията
е констатирала Непълнота в подадената информация - Представени са 2 броя декларации
подписани от Бранимира Момчилова - Управител. В едната декларация са попълнени данни за
Любомир Момчилов - управител, но същата е подписана от Бранимира Момчилова - Управител.
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 “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, че следва да представи в срок
до 5 работни дни от получаването на протокола № 1 от 28.02.2020 г„ изисканите документи.
На 05.03.2020 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки
са входирани документи с вх. № 99/05.03.2020г. от името на участника. На заседанието на
комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи
относно съответствието на участника “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор:
За отстраняване на несъответствията по т.4.1. от настоящия Протокол участникът е
предоставил Декларация за съгласие за обработване на личните данни - Образец № 3 подписана от Бранимира Момчилова - управител.
Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 4.1. от
настоящият Протокол.
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 “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника “ТОП
ДИАГНОСТИКА“ ООД.
5. “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД, Оферта с вх. № 55/06.02.2020г., 11:41ч. - Комисията е
взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 28.02.2020г„ като са
установени липси, както следва:
5.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2 комисията е констатирала Непълнота в подадената информация - Представения от участника
ЕЕДОП на електронен носител - CD не е подписан с електронен подпис, съгласно разпоредбите
на чл.67 от ЗО П , лицата по чл.40, ал.1, т.З от ППЗОП и чл.41, ал.5 от ППЗОП.
5.2.
Не са вписани необходимите данни от част II информация за икономическия оператор.
Участникът не вписал всички необходими данни. Отбелязал е, че няма да участва в процедурата
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заедно с други икономически оператори, няма да използва капацитета на други субекти, за да
изпълни критериите за подбор, няма да използва подизпълнители. Непълнота в подадената
информация - Няма данни за лицето по чл.41, ал.5 от ППЗОП - „Когато документи, свързани с
участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника
по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му
власт.“
5.3.
В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Сертификати от институции по контрол на
качеството от ЕЕДОП - Участника е декларирал, наличие на Сертификат и че тази информация
не е достъпна безплатно за органите от база данни. Съгласно документацията за участие „Участника предоставя съответната информация - номер на сертификата, орган или служба,
която го издава, обхват“ - комисията е констатирала Непълнота в подадената информация.
5.4.
Декларация за съгласие за обработване на личните данни - Образец № 3 - комисията е
констатирала - Непълнота в подадената информация - Представена декларация от Петко Луков
Кръстев в качеството му на пълномощник на управителя Якоб Елиезер Офер. Всяко лице
предоставило лични данни е нужно да подпише Образец № 3.
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 “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД, че следва да представи в срок
до 5 работни дни от получаването на протокола № 1 от 28.02.2020 г., изисканите документи.
На 09.03.2020 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки
са входирани документи с вх. № 109/09.03.2020г. от името на участника. На заседанието на
комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи
относно съответствието на участника “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор:
За отстраняване на несъответствията по т.5.1. от настоящия Протокол участникът е
предоставил електронно подписан ЕЕДОП на електронен носител - CD - подписан от Петко
Луков Кръстев в качеството му на пълномощник на управителя Якоб Елиезер Офер и от Якоб
Елизер Офер.
За отстраняване на несъответствията по т.5.2. от настоящия Протокол участникът е
предоставил електронно подписан ЕЕДОП на електронен носител - CD с коректно подадена
информация, като са вписани необходимите данни от част II информация за икономическия
оператор. Участникът е вписал всички необходими данни и 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.
За отстраняване на несъответствията по т.5.3. от настоящия Протокол участникът е
предоставил електронно подписан ЕЕДОП на електронен носител - CD - като е описал коректно
информация за наличие на ISO 9001:2015, Сертификат № 110506 на Гамидор България ООД за
внос и дистрибуция на реактиви, консумативи и апаратура за лабораторна диагностика и
инвазивна кардиология , Издаден от Intertek, като е подал информация за интернет адрес за
проверка на декларираните обстоятелства - certificate.validation@intertek.com . Участника прилага
и копие заверено „Вярно с оригинала“ на цитирания ISO 9001:2015, Сертификат № 110506 на
Гамидор България ООД.
За отстраняване на несъответствията по т.5.4. от настоящия Протокол участникът е
предоставил Декларация за съгласие за обработване на личните данни - Образец № 3 подписана от Якоб Офер - управител.
Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка
5.1.,5.2.,5.3. и 5.4. от настоящият Протокол.
От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, непълнота и
несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и
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не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното
състояние на участника “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника “ГАМИДОР
БЪЛГАРИЯ“ООД.
6.
“ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 56/06.02.2020г., 13:20ч. - Комисията е
взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 28.02.2020г., като са
установени липси, както следва:
6.1. Не са вписани необходимите данни от част II информация за икономическия оператор.
Участникът не вписал всички необходими данни. Отбелязал е, 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. Непълнота в подадената
информация-Няма декларирани данни за лицето по чл.40, ал.1, т.З от ППЗОП Георги Валентинов
Кръстев - Едноличен собственик на капитала.
6.2.Участника е декларирал че участва за - оп № 3, 4, 5, 6, 7,
11,13,14,16,19,20,21,22,24,41,42,44,45,46,47,85,86,91,92,93,105,номенклатура
№
ВСИЧКИ,
артикул № ВСИЧКИ - комисията смята че в тази част участника не е описал коректно за кои
обособени позиции и кои номенкатурни номера участва. Съгласно Приложение № 1 - Техническа
спецификация - обособените позиции са само 12 броя, със съответните номенклатурни номера
към тях, и артикулни номера. Комисията е констатирала Непълнота от подадената информация Комисията смята, че Участника е вписал номенклатурните номера от обособените позиции за
обособени позиции, след номенклатура № 47 е вписал шитовете от Приложение № 2 Техническо предложение, вместо обособена позиция №, номенклатура № и артикулен №. От
приложените документи, комисията си прави заключение, че участника участва за обособена
позиция № 1 и ном.№ 1.3,; ном.№ 1.4.; ном.№ 1.5.: ном.№ 1.6.; ном.№ 1.7.; ном.№ 1.11.; ном.№
1.13; ном.№ 1.14; ном.№ 1.16; ном.№ 1.19; ном.№ 1.20; ном.№ 1.21; ном.№ 1.22; ном.№ 1.24;
ном.№ 1.41; ном.№ 1.42; ном.№ 1.44; ном.№ 1.45; ном.№ 1.46; ном.№ 1.47, 1.48, 1.50, 1.51.,
1.55,; обособена позиция № 5, ном. № 5.8., 5.9., обособена позиция № 6, ном.№ 6.3., 6.4., 6.5,
обособена позиция № 7, ном.7.11.
6.3. Декларация за съгласие за обработване на личните данни - Образец № 3 - Комисията е
констатирала - Непълнота в подадената информация Представена и подписана Валентин
Христов Кръстев - управител. Комисията не открива декларация от името на Георги
Валентинов Кръстев - Едноличен собственик на капитала.
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 28.02.2020 г., изисканите документи.
На 05.03.2020 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки
са входирани документи с вх. № 96/05.03.2020г. от името на участника. 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:
Писмо с изх.№ 275 от 04.03.2020г с опис на приложените допълнителни документи от
управителя Валентин Кръстев.
За отстраняване на несъответствията по т.6.1. от настоящия Протокол участникът е
предоставил електронно подписан ЕЕДОП на електронен носител - CD - подписан от Георги
Валентинов Кръстев - Едноличен собственик на капитала и Валентин Христов Кръстев управител - с коректно подадена информация, като са вписани необходимите данни от част II
информация за икономическия оператор. Участникът е вписал всички необходими данни и е
отбелязал, че няма да участва в процедурата заедно с други икономически оператори, няма да
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използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, няма да използва
подизпълнители.
За отстраняване на несъответствията по т.6.2. от настоящия Протокол участникът е
предоставил електронно подписан ЕЕДОП на електронен носител - CD - с подадена коректно
информация за кои обособени позиции, номенклатурни номера от тях участва - ОП №1 и НОМ.
№1,3;1,4;1,5;1,6;1,7;1,11 ;1,13;1,14;1,16;1,19;1,20;1,21 ;1,22;1,24;1,41 ;1,42;1,44;1,45;1,46;ОП №5 и
НОМ.№5,8;5,9; ОП №6 и НОМ.№6,3;6,4;6,5; ОП №7 и НОМ.№7,10;7,11;
Участника предоставя и писмо свободен текст с изх.№ 276 от 04.03.2020г от Валентин
Кръстев - управител, в което описва, че поради техническа грешка на участника навскякъде
където в офертата ни са вписани следните обособени позиции : оп № 3, 4, 5, 6, 7,
11,13,14,16,19,20,21,22,24,41,42,44,45,46,47,85,86,91,92,93,105,номенклатура
№
ВСИЧКИ,
артикул № ВСИЧКИ да се чете коректно : обособена позиция № 1 и ном.№ 1.3,; ном.№ 1.4.;
ном.№ 1.5.: ном.№ 1.6.; ном.№ 1.7.; ном.№ 1.11.; ном.№ 1.13; ном.№ 1.14; ном.№ 1.16; ном.№
1.19; ном.№ 1.20; ном.№ 1.21; ном.№ 1.22; ном.№ 1.24; ном.№ 1.41; ном.№ 1.42; ном.№ 1.44;
ном.№ 1.45; ном.№ 1.46; ном.№ 1.47,1.48,1.50,1.51., 1.55,; обособена позиция № 5, ном. № 5.8.,
5.9., обособена позиция № 6, ном.№ 6.3., 6.4., 6.5, обособена позиция № 7, ном.7.11.
За отстраняване на несъответствията по т.6.3. от настоящия Протокол участникът е
предоставил Декларация за съгласие за обработване на личните данни - Образец № 3 подписана от Георги Валентинов Кръстев - управител.
Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка
6.1.. 6.2. и 6.3. от настоящият Протокол.
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.
7.
“АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч. Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 28.02.2020г., на основание, на
които комисията е установила, 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 “АГАРТА ЦМ“ ЕООД ,и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника “АГАРТА
ЦМ“ ЕООД.
8.
“НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. № 58/06.02.2020г., 15:30ч. Комисията е
взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 28.02.2020г., на
основание, на които комисията е установила, 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 “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ,и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника “НОВА ГРУП
ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ
9.“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 15:40ч. - Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 28.02.2020г., като са установени
липси, както следва:
9.1. Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП - Участника е декларирал, че е вписан в съответния
професионален регистър. Декларирал е, че тази информация, не е достъпна безплатно за
органите от база данни в държава — членка на ЕС.Съгласно изискванията на Възложителя в
част Критерий за подбор - „Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия
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на едро с медицински изделия, съгласно чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са
търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия,
издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в
случаите че участника е производител , установен на територията на Република България
съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ. За доказване на съответствието с посочените изисквания
участниците следва да посочат необходимата информация в т.1) на таблица А:Годност,част
1\/„Критерии за подбор" на еЕЕДОП . Участникът вписва уеб адрес, орган или служба, издаващи
документите по т.3.1. и информация за съответните регистри от където може да се провери
декларираната в ЕЕДОП част IV, буква „А“ информация от участника. Като участниците
задължително вписват номер на документа, дата на издаване, срок на валидност и обхват,
където е приложимо.“ 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 “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, че следва да представи в срок до
5 работни дни от получаването на протокола № 1 от 28.02.2020 г., изисканите документи.
На 05.03.2020 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки
са входирани документи с вх. № 93/05.03.2020г. от името на участника. На заседанието на
комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи
относно съответствието на участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор:
Писмо с изх.№ 464 от 02.03.2020г с опис на приложените допълнителни документи от управителя
Людмила Величкова.
За отстраняване на несъответствията по т.9.1. от настоящия Протокол участникът е
предоставил електронно подписан ЕЕДОП на електронен носител - CD - със следната
декларирана информация - Разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-Р-Т/МИ
- 259/09.01.2008 г. Дата на издаване: 09.01.2008 г. Разрешението е безсрочно Обхват: Търговия
на едро с медицински изделия от следните видови (категории), с които се търгува: Списък на
видове (категории) медицински изделия с които се търгува: код на категория 1: Активни
имплантируеми изделия/ Active implantable devices код на категория 2: Изделия за анестезия и
респирация/ Anesthetic and respiratory devices код на категория 3: Стоматологични изделия/ Dental
devices код на категория 4: Електо- механични медицински изделия/ Electro mechanical medical
devices код на категория 5: Болнично оборудване/ Hospital hardware код на категория 6: Ин витро
диагностични изделия/ In Vitro diagnostic Devices код на категория 7: Не активни имплантируеми
изделия/ Non-activc implantable Devices код на категория 8: Изделия за офталмология и оптика/
Ophtalmic and optical Devices код на категория 9: Инструменти за многократна употреба/ Reusable
Instruments код на категория 10: Изделия за еднократна употреба/ Singleuse Devices код на
категория 11: Помощни средства за лица с увреждания/ Assistive products for persons with disability
код на категория 12: Изделия за диагностична и терапевтична радиация/ Diagnostic and
therapeutic radiation Devices код на категория 13: Изделия за допълнителна терапия/
Complementary therapy Devices код на категория 14: Изделия с биологичен произход/ Biologicallyderived Devices код на категория 15: Продукти и приспособления за лечебни и здравни
заведения/ Healthcare facility products and adaptations Последващи промени: № IV-П-Т/МИ 901/13.11.2012 г.; № IV- П-Т/МИ - 1037/15.01.2014 г.; № BG/ WDA - 0008/16.01.2018 г. Издадени
от ИАЛ. Участника подава и информация за безплатен и общодостъпен регистър от където може
да
се
провери
декларираното
обстоятелство
http://www.bda.bg/bq/%D1 %80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D 1%81 %D1 %82%D1 %80%Р0%В8/%Р1
%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%B
E%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.
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Участника е приложил ЕЕДОП и на хартиен носител - подписан с електронен подпис от
Людмила Райкова. Участника прилага и копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“ на
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-Р-Т/МИ - 259/09.01.2008 г. Дата на
издаване: 09.01.2008 г. и съответните приложения към него както и документи за Последващи
промени: № IV-П-Т/МИ - 901/13.11.2012 г.; № IV- П-Т/МИ - 1037/15.01.2014 г.; № BG/ WDA 0008/16.01.2018 г. Издадени от ИАЛ.
Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 9.1. от
настоящият Протокол.
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 “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника “СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ“АД.
10.“ХЕЛТ 2000“ЕООД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 15:45ч. - Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 28.02.2020г., на основание, на
които комисията е установила, 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 “ХЕЛТ 2000“ЕООД,и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника “ХЕЛТ
2000“ЕООД.
Н.Съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП на закрити заседания на 16.03.2020г. 17.03.2020г.,
18.03.2020г.,19.03.2020Г., 20.03.2020г, 23.03.2020г„ 24.03.2020г, 25.03.2020г, 26.03.2020г и
27.03.2020г. комисията пристъпва към разглеждането на допуснатите технически предложения за
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, както следва:
1.Участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, Оферта с вх.№ 50/05.02.2020г., 11:05ч. е представил
Техническо предложение както следва :___________________________________________________
Констатации
Техническо предложение съдържащо:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Липсва основание
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № 4 - отстраняване
за обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.9., 3.10, 3.13 и 3.14.
- подписани от Цветомир Гечев - пълномощник.
Липсва основание
Съгласно Образец № 4 - Участника предоставя:
отстраняване
Приложения:
1.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция 3,
номенклатурни номера № 3.9., 3.10, 3.13 и 3.14 на хартиен носител и на
електронен носител CD - Цветомир Гечев - пълномощник.
1. Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква ”б" от Наредбата за условията
и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО от ЗМИ представени извлечения за всяка номенклатура № за която участника е
предоставил оферта, окомплектована по номенклатурни номера и
съответните артикулни номера.
2.
Декларация свободен текст, от който да е видно, че за всички медицинско
изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ и/или
EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две
години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско
изделие през последните 2 години.
3.
Участника за доказване съответствието на предлаганите медицински
изделия представя за всеки номенклатурен номер Брошури, инструкции за
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за

за

работа или снимки - копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“ - с описани
обособени позиции, номенклатурни и артикулни номера.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията единодушно
констатира, че оферираните медицински изделия от участника, съответстват
със заложените в Приложение № 1 - Техническа спецификация от
Възложителя, минимални технически изисквания за всяко медицинско
изделие, за което участника подава оферта.
4. Участника е приложил оторизационни писма на английски език и преводи
към тях, копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.
Участника по собствена инициатива, в документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП
е предоставил Декларация свободен текст за нанесена СЕ марка.
Обстоятелство, което е декларирано от участника в Образец № 4, т.4.
Пликове с предлагани ценови параметри - 4 бр.запечатани непрозрачен Представени, комисията
плика.
ще ги разглежда на етап
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката
на участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, Оферта с вх.№ 50/05.02.2020г., 11:05ч 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, Оферта с вх.№ 50/05.02.2020г.,
11:05ч.
2. Участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, Оферта с вх.№ 51/05.02.2020г., 11:10ч.е представил
Техническо предложение както следва:_____________________________ _____________________
Констатации
Техническо предложение съдържащо:
Липсва
основание за
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № отстраняване
4 - з а обособена позиция № 10, номенклатурни номера № 10.4 до 10.14.
Пламен Калайджиев - Управител.
Липсва основание за
Съгласно Образец № 4 - Участника предоставя :
отстраняване
Приложения:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция
10, номенклатурни номера № 10.4 -1 0 .1 3.на хартиен носител.
2.
Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по
чл.ЗОа от ЗМИ - представени извлечения за всяка номенклатура № за
която участника е предоставил оферта, окомплектована по
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
3. Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена.
4.
Участника е приложил Проспект на английски език, с превод на
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български език към него заверен с гриф“Вяро с оригинала“ И е описал за
кой артикулен номер се отнасят.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията
единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 - Техническа
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта.
б.Участника е приложил упълномощително писмо на английски език и
преводи към него.
Участника е приложил допълнително:
-ЕС сертификати на името на производителя - на английски език и
преводи на български език.
-Декларации за съответствие на името на производителя - на английски
език и преводи на български език.
Пликове с предлагани ценови параметри -11 бр.запечатани непрозрачен Представени, комисията
плика.
ще ги разглежда на етап
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, Оферта с вх.№ 51/05.02.2020г.,
11:10ч.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 „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, Оферта с вх.№ 51/05.02.2020г.,
11:10ч.
3. Участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД, Оферта с вх.№ 52/05.11.20120, 11:12ч. е
представил Техническо предложение както следва:________________________________________
Констатации
Техническо предложение съдържащо:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Липсва основание за
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № отстраняване
4 - за обособена позиция № 10, номенклатурни номера № 10.2 ,
артикулни номера Ю.2.1., 10.2.2,10.2.3. - подписано от Емил Маринчев.
Липсва основание за
Съгласно Образец № 4 - Участника предоставя :
отстраняване
Приложения:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция
№ 10, номенклатурни номера № 10.2 , артикулни номера 10.2.1., 10.2.2,
10.2.3. - подписано от Емил Маринчев.
2.
Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по
чл.ЗОа от ЗМИ - представени извлечения за всяка номенклатура № за
която участника е предоставил оферта, окомплектована по
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
3.
Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните
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две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена.
4.
Участника е приложил каталог и техническа извадка на английски език,
с превод на български език към него заверен с гриф “Вярно с оригинала“
и опис за кой артикулен номер се отнасят предоставените материали.
5.
Декларация свободен текст от участника , че предлаганите медицински
изделия са оригинални за апарат Hemo Control.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията
единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 - Техническа
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта.
6.
Участника е приложил писмо за упълномощаване на английски език и
превод към него - копия заверени с гриф “Вярно с оригинала“.
Участника е приложил допълнително:
-Декларация свободен текст , че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Пликове с предлагани ценови параметри -1 бр.запечатан непрозрачен Представени, комисията
плика.
ще ги разглежда на етап
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД, Оферта с вх.№ 52/05.11.20120,
11:12ч. 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 „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД, Оферта с вх.№
52/05.11.20120,11:124.
4. Участника “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, Оферта с вх. № 53/05.02.2020г., 12:03ч. е представил
Техническо предложение както следва :_____________________________ _____________________
Констатации
Техническо предложение съдържащо:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Липсва основание за
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № отстраняване
4 - з а обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.12 , артикулни
номера от 3.12.1. до 3.12.9. - от Бранимира Момчилова - управител.
Липсва основание за
Съгласно Образец № 4 - Участника предоставя :
отстраняване
Приложения:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция №
3, номенклатурни номера № 3.12 , артикулни номера от 3.12.1. до 3.12.9.
- от Бранимира Момчилова - управител.
2.Декларация, че предлаганите медицински изделия са вписани в
Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията
и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от
ЗМИ - подписана от Бранимира Момчилова - управител.
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3. Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по
чл.ЗОа от ЗМИ - представени извлечения за всяка номенклатура № за
която участника е предоставил оферта, окомплектована по
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
4.Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена.
5. Участника е приложил фирмени каталози, издадени от производителя,
от които е видно съответствието на предлаганите медицински изделия
със заложеното в Приложение № 1 - Техническа спецификация от
документацията и с опис за кой артикулен номер се отнасят
предоставените материали.
6. Участника прилага и потвърждение за оригинални реагенти на името
на производителя - копия на английски език и превод към него на
български език, заверени с гриф „Вярно с оригинала“.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията
единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 - Техническа
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта.
7. Участника е приложил Оторизационно писмо на английски език и
превод към него на български език - копия заверени с гриф “Вярно с
оригинала“.
Участника е приложил допълнително :
Декларация за съответствие с директива 98/79/ЕО от производителя копие на английски и превод на български език към нея заверени с гриф
„Вярно с оригиала“.
Участника прилага и Удостоверение за регистрация на името на
производителя от център за здравна регистрация и обучение - копие на
английски и превод на български език към нея заверени с гриф „Вярно с
оригиала".
Пликове с предлагани ценови параметри -1 бр.запечатан непрозрачен Представени, комисията
ще ги разглежда на етап
плика.
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, Оферта с вх. № 53/05.02.2020г., 12:03ч.
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 “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, Оферта с вх. № 53/05.02.2020г.,
12:03ч.
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б.Участника “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД, Оферта с вх. № 55/06.02.2020г., 11:41ч. е
представил Техническо предложение както следва:________________________________________
Техническо предложение съдържащо:
Констатации
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Липсва основание за
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец Ns отстраняване
4 - за обособена позиция № 4, номенклатурни номера № 4.55 и за
обособена позиция № 11 номенклатура № 11.1. - участника на ръка е
вписал данните за обособена позиция № 11 но същият е поставил подпис
и печат и комисията приема Образец № 4. - от Петко Кръстев пълномощник.
Съгласно Образец № 4 - Участника предоставя :
Липсва основание за
Приложения:
отстраняване
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена за
обособена позиция № 4, номенклатурни номера № 4.55 и за обособена
позиция № 11 номенклатура № 11.1. - от Петко Кръстев - пълномощник.
2. Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по
чл.ЗОа от ЗМИ - представени извлечения за всяка номенклатура № за
която участника е предоставил оферта, окомплектована по
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
3.Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена.
4.
Участника е приложил фирмени каталози, инструкции за работа, от
които е видно съответствието на предлаганите медицински изделия със
заложеното в Приложение № 1 - Техническа спецификация от
документацията и с опис за кой артикулен номер се отнасят
предоставените материали.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията
единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 - Техническа
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта.
б.Участника е приложил Оторизационни писма на английски език и
превод към тях - копия заверени с гриф “Вярно с оригинала“.
б.Участника прилага Декларации свободен текст за съвместимост на
предлаганите медицински изделия с ’’MERLIN MICRONAUT MCN 6” затворена система - копия заверени с гриф “Вярно с оригинала“.
Участника прилага без да е изискано в документацията
-Сертификат за съответствие на предлаганите медицински изделия с
директива 98/79/ЕИО на името на производителя и за поставяне на СЕ
марка от производителя - копие на италиански език и превод от заклет
преводач - заверени с гриф „Вярно с оригинала“ .
-ЕО сертификат от нотифициран орган за въведена система за качество
на името на производителя на предлаганите медицински изделия - копие
на английски език и превод от заклет преводач - заверени с гриф „Вярно
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с оригинала".
-ЕО декларация за съответствие с директива 98/79/ЕО - копие на
английски език и превод от заклет преводач - заверени с гриф „Вярно с
оригинала“ .
-Декларация, свободен текст, че при изготвяне на офертата са спазени
всички задължения, свързани с плащане а данъци и осигуровки, опазване
на околната среда, закрила на за заетостта и условията а труд.
Пликове с предлагани ценови параметри -1 бр.запечатан непрозрачен Представени, комисията
плика.
ще ги разглежда на етап
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложен ие за изпълнение на
поръчката на участника “ ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ ООД, Оферта с вх. № 55/06.02.2020Г.,
11:41ч.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 “ ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ ООД , Оферта с вх. №
55/06.02.2020г., 11:41ч.
6. Участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх. № 56/ 06.02.2020г., 13:20ч. е
представил Техническо предложение както следва:
Констатации
Техническо предложение съдърж ащ о:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Липсва основание за
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец Ns отстраняване
4 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие
с техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец
№ 4 - Участника е декларирал че участва за - оп № 3, 4, 5, 6, 7,
11,13,14,16,19,20,21,22,24,41,42,44,45,46,47,85,86,91,92,93,
105,
номенклатура № ВСИЧКИ, артикул № ВСИЧКИ - от Валенти Кръстев Управител. Съгласно получената писмо свободен текст с изх.№ 276 от
04.03.2020г от Валентин Кръстев - управител, в което описва, че поради
техническа грешка на участника навскякъде където в офертата ни са
вписани следните обособени позиции : оп № 3, 4, 5, 6, 7,
11,13,14,16,19,20,21,22,24,41,42,44,45,46,47,85,86,91,92,93,105,номенклат
VDa № ВСИЧКИ, аотикул № ВСИЧКИ да се чете коректно : обособена
позиция № 1 и ном.№ 1.3.: ном.№ 1.4.: ном.№ 1.5.: ном.№ 1.6.: ном.№
1.7.; ном.№ 1.11.: ном.№ 1.13: ном.№ 1.14: ном.№ 1.16: ном.№ 1.19:
ном.№ 1.20: ном.№ 1.21: ном.№ 1.22: ном.№ 1.24: ном.№ 1.41: ном.№
1.42: ном.№ 1.44: ном.№ 1.45: ном.№ 1.46: ном.№ 1.47, 1.48, 1.50. 1.51.,
1.55,: обособена позиция № 5, ном. № 5.8., 5.9., обособена позиция № 6,
ном.№ 6.3., 6.4., 6.5. обособена позиция № 7, ном.7.11.
Липсва основание за
Съгласно Образец № 4 - Участника предоставя :
отстраняване
Приложения:
1.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена за
обособена позиция № 1 и ном.№ 1.3,; ном.№ 1.4.; ном.№ 1.5.: ном.№ 1.6.;
ном.№ 1.7.; ном.№ 1.11.; ном.№ 1.13; ном.№ 1.14; ном.№ 1.16; ном.№
1.19; ном.№ 1.20; ном.№ 1.21; ном.№ 1.22; ном.№ 1.24; ном.№ 1.41;
ном.№ 1.42; ном.№ 1.44; ном.№ 1.45; ном.№ 1.46; ном.№ 1.47,1.48,1.50,

15

1.51., 1.55,; обособена позиция № 5, ном. № 5.8., 5.9., обособена позиция
№ 6, ном.№ 6.3., 6.4., 6.5, обособена позиция № 7, ном.7.11. - подписани
от Валенти Кръстев.
2.Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по
чл.ЗОа от ЗМИ - представени извлечения за всяка номенклатура № за
която участника е предоставил оферта, окомплектована по
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
ЗДекларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена.
4.Участника е приложил фирмени каталози, инструкции за работа, от
които е видно съответствието на предлаганите медицински изделия със
заложеното в Приложение № 1 - Техническа спецификация от
документацията и с опис за кой артикулен номер се отнасят
предоставените материали.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията
единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 - Техническа
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта.
б.Участника е приложил Оторизационни писма на английски език и
превод към тях - копия заверени с гриф “Вярно с оригинала“.
Участника прилага без да е изискано в документацията
-Декларация, че съгласно чл.8, ал.2 от ЗМИ за оферираните медицински
изделия имат СЕ марка - обстоятелство декларирано от участника в
Образец N° 4, т.4 , както това обстоятелство е видно от разпечатките
Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията
и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от
ЗМИ.
-Декларация по чл.39, ал.3,т.1,б.д от ППЗОП.
Пликове с предлагани ценови параметри - множество непрозрачни Представени, комисията
ще ги разглежда на етап
запечатани плика.
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 56/06.02.2020г., 13:20ч.
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, Оферта с вх. №
56/06.02.2020г., 13:20ч.
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7. Участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч. е представил
Техническо предложение както следва :___________________________________________________
Техническо предложение съдържащо:
Констатации
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Липсва основание за
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № отстраняване
4 -Обособена позиция № 1; Номенклатури № 1.1,1.2,1.3,1.6,1.7,1.8,19,
1.10,1.13, 1.16,1.18, 1.19, 1.20,1.21, 1.22,1.23.1.24, 1.27,1.28, 1.29,1.30,
1.31,1.34,1.35,1.40,1.41,1.42,1.43,1.44,1.45,1.46,1.47-1.60, артикулен
№1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9; 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10; 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.6.1,1.6.2,1.6.3,1.7.1,1.7.2,1.7.3,1.7.4,1.7.5,1.7.6; 1.13.1,1.13.2; 1.16.1,
1.16.2; 1.18.1, 1.18.2; 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.19.5, 1.19.6, 1.19.7;
1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.20.7, 1.20.8; 1.21.1, 1.21.2,
1.21.3; 1.22.1, 1.22.2, 1.22.3, 1.22.4, 1.22.5, 1.22.6; 1.23.1, 1.23.2; 1.24.1,
1.24.2, 1.24.3, 1.24.4; 1.27.1, 1.27.2; 1.40.1, 1.40.2, 1.40.3, 1.40.4, 1.40.5,
1.40.6, 1.40.7, 1.40.8, 1.40.9, 1.40.10; 1.41.1, 1.41.2, 1.41.3, 1.41.4, 1.41.5,
1.41.6, 1.41.7, 1.41.8, 1.41.9; 1.42.1, 1.42.2, 1.42.3, 1.42.4, 1.42.5, 1.42.6,
1.42.7, 1.42.8; 1.44.1, 1.44.2, 1.44.3, 1.44.4; 1.45.1, 1.45.2, 1.45.3, 1.45.4,
1.45.5, 1.45.6, 1.45.7, 1.45.8; 1.46.1, 1.46.2, 1.46.3, 1.46.4; 1.47; 1.55; 1.58;
Обособена позиция № 5; Номенклатури №№ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7;
артикулен №5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5; 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5;
Обособена позиция № 6; Номенклатури №№ номенклатура №6,6-6,13;
артикулен №6.6, 6.7, 6.10; Обособена позиция № 7; Номенклатури №№
7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.19; артикулен № 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14,
7.15, 7.16, 7.19; артикулен №7.1.1, 7.1.2, 7.1.3; 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4,
7.3.5; 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4; 7.7.1, 7.7.2; 7.14.1, 7.14.2; 7.15.1, 7.15.2,
7.15.3, 7.15.4, 7.15.5; 7.16.1, 7.16.2, 7.16.3, 7.16.4; 7.19.1, 7.19.2, 7.19.3,
17.19.4, 7.19.5, 7.19.6; Обособена позиция № 8; Номенклатури №№ 8.2,
8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7-8.16; артикулен №8.2.1, 8.2.2; 8.3.1,8.3.2, 8.3.4; 8.4.1,
8.4.2, 8.4.3; 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4; 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10;
8.12; Обособена позиция № 11; Номенклатури №№ 11.2; артикулен
№11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4; Обособена позиция № 12; Номенклатури
№ 12.5; артикулен №12.5.1,12.5.2, 12.5.3, 12.5.4, 12.5.5, 12.5.6, 12.5.7 подписани от Ценка Маринова - Управител.
Липсва основание за
Съгласно Образец № 4 - Участника предоставя :
отстраняване
Приложения:
1.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция №
1, Номенклатури № 1.1,1.2,1.3,1.6,1.7,1.8,19,1.10,1.13,1.16,1.18,1.19,
1.20,1.21, 1.22, 1.23. 1.24, 1.27,128, 1.29, 1.30, 1.31, 1.34, 1.35,1.40, 1.41,
1.42, 1.43,1.44, 1.45, 1.46, 1.47-1.60, артикулен №1.1.1, 1.1.2,1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9; 12.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9, 1.2.10; 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1,
1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6; 1.13.1, 1.13.2; 1.16.1, 1.16.2; 1.18.1, 1.18.2;
1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.19.5, 1.19.6, 1.19.7; 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3,
1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.20.7, 1.20.8; 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3; 1.22.1, 1.22.2,
1.22.3, 1.22.4, 1.22.5, 1.22.6; 1.23.1, 1.23.2; 1.24.1, 1.24.2, 124.3, 1.24.4;
1.27.1, 1.27.2; 1.40.1, 1.40.2, 1.40.3, 1.40.4, 1.40.5, 1.40.6, 1.40.7, 1.40.8,
1.40.9, 1.40.10; 1.41.1, 1.41.2, 1.41.3, 1.41.4, 1.41.5, 1.41.6, 1.41.7, 1.41.8,
1.41.9; 1.42.1, 1.42.2, 1.42.3, 1.42.4, 1.42.5, 1.42.6, 1.42.7, 1.42.8; 1.44.1,
1.44.2, 1.44.3, 1.44.4; 1.45.1, 1.45.2, 1.45.3, 1.45.4, 1.45.5, 1.45.6, 1.45.7,
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I. 45.8; 1.46.1,1.46.2,1.46.3,1.46.4; 1.47; 1.55; 1.58; Обособена позиция №
5; Номенклатури №№ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7; артикулен №5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.1.5; 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5; Обособена позиция № 6;
Номенклатури №№ номенклатура №6,6-6,13; артикулен №6.6, 6.7, 6.10;
Обособена позиция № 7; Номенклатури №№ 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.15,
7.16, 7.19; артикулен № 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.19; артикулен
№7.1.1, 7.1.2, 7.1.3; 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5; 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4;
7.7.1, 7.7.2; 7.14.1, 7.14.2; 7.15.1, 7.15.2, 7.15.3, 7.15.4, 7.15.5; 7.16.1,
7.16.2, 7.16.3, 7.16.4; 7.19.1, 7.19.2, 7.19.3, 17.19.4, 7.19.5, 7.19.6;
Обособена позиция № 8; Номенклатури №№ 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.78.16; артикулен №8.2.1, 8.2.2; 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4; 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3; 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3, 8.5.4; 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10; 8.12; Обособена
позиция № 11; Номенклатури №№ 11.2; артикулен №11.2.1,11.2.2,11.2.3,
I I . 2.4; Обособена позиция № 12; Номенклатури № 12.5; артикулен
№12.5.1,12.5.2, 12.5.3, 12.5.4, 12.5.5, 12.5.6, 12.5.7 - подписани от Ценка
Маринова - Управител.
2. Декларация свободен текст за приложено извлечение от Списъка по
чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на
списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ, обстоятелства, които
се декларират от участника в Образец № 4, т.4
3. Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по
чл.ЗОа от ЗМИ - представени извлечения за всяка номенклатура № за
която участника е предоставил оферта, окомплектована по
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
4.Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена.
б.Участника е приложил копия на каталози на български език заверени с
гриф“Вяро с оригинала“ , с опис за кой артикулен номер се отнасят.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията
единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 - Техническа
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта.
Поради големия обем на оферирани медицински изделия, за които
участника подава оферта, и прилага извлечения по чл.ЗОа от ЗМИ
комисията провери на случаен принцип, регистрацията на някой от тях в
поддържания от ИАЛ безплатен регистър за медицински изделия https://meddev.bda.bg/ и констатира че приложенията и информацията за
тях съответстват на декларираното от участника.
б.Участника е приложил множество пълномощни и оторизационни писма
на английски език и преводи към тях заверени с гриф „Вярно с
оригинала“.
Участника е приложил допълнително;
-ЕС сертификати на името на производителя - на английски език и
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преводи на български език.
-Декларации за съответствие на името на производителя - на английски
език и преводи на български език.
Пликове с предлагани ценови параметри - 7 бр.запечатани непрозрачен
плика.

Представени, комисията
ще ги разглежда на етап
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч.
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 “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч.

в.Участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. № 58/06.02.2020г., 15:30ч. е
представил Техническо предложение както следва:
Техническо предложение съдържащо:
Констатации
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Липсва основание за
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец N9 отстраняване
4 - съгласно документацията за обществена поръчка част „Образци“ участника я е описал като Приложение № 2., комисията приема
единодушно Предложението за изпълнение на поръчката, поради факта,
че декларираните обстоятелства са съгласно Образеца и изискванията
на Възложителя .за Обособена позиция № 1 - ном. № 1.14., № 1.16., №
1.38., № 1.39., Обособена позиция № 3 - ном. № 3.1., № 3.3., Обособена
позиция № 4 - ном. № 4.15., № 4.22., № 4.33., № 4.34., № 4.35., № 4.36.,
№ 4.37., № 4.49., № 4.55. - 3 броя. - Мариан Предою - управител.
Основание
за
Съгласно Образец № 4 - Участника предоставя :
отстраняване
на
Приложения:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за Обособена позиция основание основание чл.
№ 1 - ном. № 1.14., № 1.16., № 1.38., № 1.39., Обособена позиция № 3 - 107, т. 1 във връзка с
ном. № 3.1., № 3.3., Обособена позиция № 4 - ном. № 4.15., № 4.22., № чл.54, ал.1 буква „б“ от
4.33., № 4.34., № 4.35., № 4.36., № 4.37., № 4.49., № 4.55. - 3 броя. - ЗОП.
Мариан Предою - подписани от Мариан Предою - Управител.
2.
Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по
чл.ЗОа от ЗМИ - участника не е предоставил извлечение от списъка по
чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на
списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника в Образец № 4 - Техническо предложение за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на
Възложителя / записан от участника като Приложение № 4/ в т.2
Декларира ,че предлаганите медицински изделия са вписани в Списъка
по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на
списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ.
Комисията направи справка на безплатния електронен регистър
поддържан от ИАЛ - Електронна база данни на медицинските изделия,
заплащани с обществени средства, на следния адрес -
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httDs://meddev.bda.ba/ba/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNu
mberlnCataloa=&sCateaorvld=&sGrouDld=&sRiskld=&sCodeTvDe=&sCode=&
sManufacturerName=&sManufacturerCode=&sManufacturerCountrvld=&sRea
uestorName=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D1
%83%D0%BF&sReauestorCode=&sReauestorCountrvld=
и направи
следното заключение, участника Нова ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ няма
регистрация на предлаганите медицински изделия за които подава
оферта. Комисията единодушно констатира, че участника не е
регистриран в Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията
и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от
ЗМИ.
4.Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена.
5. Участника е приложил в офертата си копия на проспекти, каталози,
брошури, спецификации от производителя, за доказване съответствието
на медицински изделия, с опис за кой артикулен номер се отнасят.
б.Оторизационни писма от производителите - на английски език и
преводи на български език към тях - копия заверени с гриф „Вярно с
оригинала“.
Участника поилага без да е изискано в документацията, за отделните
обособени позиции:
-Декларация за съответствие на медицинските изделия, издадена от
производителя и/или ЕС Сертификат - заверени копия с гриф „Вярно с
оригинала“.
-ISO сертификат на производителите на медицински изделия - заверени
копия с гриф „Вярно с оригинала“.
-Удостоверение на името на производителя от Министерство на
здравеопазването Главно управление на медицинските изделия и офис
за фармацевтични услуги за нанесена СЕ маркировка съгласно
директива 98/79/ЕС - на италиански език и превод към нея на български
език - копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.
-Декларация, за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по
чп.39, ал.1, т.1 буква д от ППЗОП.
на
Пликове с предлагани ценови параметри -1 5 бр.запечатани непрозрачни Представени
основание чл.57, ал.1 от
плика.
ППЗОП.
Ценово
предложение
на
участник, чиято оферта
не
отговаря
на
изискванията
на
възложителя
не
се
отваря.

На основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема и предлага на
възложителя участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. № 58/06.02.2020г.,
15:30ч. да бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2,
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буква „а“от ЗОП, тъй като е офертата на участника, не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката.
Участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ не е предоставил извлечение от списъка,
съгласно Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.
30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.
Участника няма регистрация на оферираните медицински изделия в списък на медицинските
изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на интернет адрес https://www.bda.bg/bq/ . Съгласно чл. 9, ал.1, т.1 от Закона за лечебните заведения - МБАЛ
„проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч е Лечебно заведение за болнична помощ - болница за
активно лечение. Съгласно чл.1, т.1, буква „г“ от наредбата Наредбата - С наредбата се
определят условията и редът за съставяне и поддържане на списък на медицинските изделия,
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или
общинско участие по чл. 9 от Закона за Лечебните заведения. Съгласно чл.2 от Наредбата със
средствата на лечебното заведение могат да се заплащат само медицински изделия, които са
включени в списъка, съставен по реда на наредбата.
Съгласно чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия в сила от 01.01,2020г. Изпълнителната
агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия,
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.
На основание направените констатации комисията единодушно реши да не отваря ценовото
предложение на участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ на основание чл.57, ал.1 от
ППЗОП.
9. Участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 15:40ч. е представил
Техническо предложение както следва:_____________________________ _____________________
Техническо предложение съдържащо:
Констатации
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Липсва основание за
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № отстраняване
4 - з а обособена позиция № 2, номенклатурни номера № 2.1 , артикулни
номера от 2.1.1. до 2.1.4. - подписани от Людмила Величкова упълномощен представител.
Нотариално заверено пълномощно от Димитър Георгиев Димитров Изпълнителен директор за упълномощаване на Людмила Величкова.
Липсва основание за
Съгласно Образец № 4 - Участника предоставя :
отстраняване
Приложения:
1.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция №
2, номенклатурни номера № 2.1 , артикулни номера от 2.1.1. до 2.1.4. подписани от Людмила Величкова - упълномощен представител.
2. Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по
чл.ЗОа от ЗМИ - представени извлечения за всяка номенклатура № за
която участника е предоставил оферта, окомплектована по
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
3. Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена.
4.0торизационно писмо от производителя на предлаганите медицински
изделия за оторизиране на участника Софарма Трейдинг АД.
б.Участника е приложил копия на продуктова листа издадени от Унифарм
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АД, след справка
в търговски регистър комисията единнодушно
констатира че правоприемник на Унифарм АД е предоставилият
Оторизация на участника Софарма АД - производител, от които е видно
съответствието на предлаганите медицински изделия със заложеното в
Приложение № 1 - Техническа спецификация от документацията и с опис
за кой артикулен номер се отнасят предоставените материали.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията
единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 - Техническа
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта.
На основание чл.39, ал.1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че
участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с
определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на
договор. - участника по собствена инициатива прилага декларация
свободен текст за декларираните на по - горе описаните обстоятелства,
както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд - обстоятелство, което участника не е нужно да
декларира, на основание чл.47, ал.З от ЗОП, за обществени поръчки за
доставка, участниците при подаването на офертата си не прилагат
декларация по чл.39, ал.З, т.1, буква „д" от ППЗОП.
Участника по собствена инициатива предоставя и Декларация свободен
текст от производителя, че всички медицински изделия притежават СЕ
марка в съответствие с изискванията на чл.8, чл.15 от ЗМИ обстоятелство, което участника е декларирал с подаването на Образец
№ 4, т.4.
Пликове с предлагани ценови параметри - 1 бр.запечатан непрозрачен Представени, комисията
ще ги разглежда на етап
плик.
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 15:40ч.
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 “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г.,
15:40ч.
10. Участника “ХЕЛТ-2000“ЕООД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г.,
Техническо предложение както следва :
Техническо предложение съдържащо:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец №
4 - за обособена позиция № 5, номенклатурни номера № 5.6, за
обособена позиция № 6, номенклатурни номера № 6.3, за обособена
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15:45ч. е представил
Констатации
Липсва основание
отстраняване

за

позиция № 7, номенклатурни номера №7.6, 7.8., 7.10, 7.17., 7.18., 7.21.,
7.22., 7.27., 7.28., 7.37., 7.38., 7.42. подписани от Пламен Зеленков управител.
Съгласно Образец № 4 - Участника предоставя:
Липсва основание за
Приложения:
отстраняване
1.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция №
5, номенклатурни номера № 5.6, за обособена позиция № 6,
номенклатурни номера № 6.3, за обособена позиция № 7, номенклатурни
номера №7.6, 7.8., 7.10, 7.17., 7.18., 7.21., 7.22., 7.27., 7.28., 7.37., 7.38.,
7.42. - на хартиен носител и електронен носител - CD към всякоподписани от Пламен Зеленков - управител.
2. Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по
чл.ЗОа от ЗМИ - представени извлечения за всяка номенклатура № за
която участника е предоставил оферта, окомппектована по
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
3. Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставени.
4.0торизационно писмо/пълномощни от производителя на предлаганите
медицински изделия за оторизиране на участника - предоставени на
английски език и преводи на български език от заклет преводач.
6.Участника е приложил копия на каталози, проспекти брошури и преводи
към тях от които да е видно съответствието на предлаганите медицински
изделия със заложеното в Приложение № 1 - Техническа спецификация
от документацията с опис за кой артикулен номер се отнасят
предоставените материали и преводи към тях.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията
единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 - Техническа
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта.
Участника по собствена инициатива поилага :
-Декларация свободен текст за деклариране на обстоятелствата, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд - обстоятелство, което участника не е нужно да
декларира, на основание чл.47, ал.З от ЗОП, за обществени поръчки за
доставка, участниците при подаването на офертата си не прилагат
декларация по чл.39, ал.З, т.1, буква „д“ от ППЗОП.
Пликове с предлагани ценови параметри - 7 бр.запечатани непрозрачен Представени, комисията
ще ги разглежда на етап
плика.
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно

23

С ----------------------------------------------- гчл.57 от ППЗОП.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката
на участника “ХЕЛТ-2000“ЕООД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г. 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 “ХЕЛТ-2000“ЕООД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г.
Комисията пристъпи към изготвяне на Съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и публикуване на
нужната информация на интернет страницата на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч раздел профил на купувача на интернет адрес: http://www.mbal-lovech.com/00732-2019-0Q13.htm
С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 27.03.2020г.

Единодушно бе решено Комисията да продължи с оценката и класирането на участниците
съгласно чл.57, ал.1 и 3 от ППЗОП на 01.04.2020г. от 09:00 етаж 2, административна част,
библиотеката на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, с отварянето на ценовите
предложения на участниците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Мимоза Иванова Кирова - Главна медицинска сестра при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов”
ЗОП, чл.2
АД Ловеч чл.37
X
чл.37 ЗОП, чл.2
ЧЛЕНОВЕ: ЗЗЛД
?
ЗЗЛД
2. Мариана Иванова - юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

чл.37 ЗОП, чл.2

3. Детелина Георгиева - гл.счетоводител при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стояно^АД ЗЗЛД
ЛовЬч

4. Радослав Райков - магистър|$к)мацевт при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

чл.37 ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
/

t/

r

V V

5.Ралица Иванова - ста
лаборант в Клинична лаборатория при МБАЛ ”проф.д-р.П.Стоянов”
чл.2 ЗЗЛД
АД Ловеч чл.37
([В / У ЗОП,
^
робиологична лаборатория при МБАЛ
б.Геновева Венциславова Любенова - лаборант
”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч чл.37 ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

чл.37 ЗОП,
7.Силвия Георгиева Цветанова - лаборайтШ Х при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
чл.2 ЗЗЛД

в.Виолета Венкова Кръстева - мед.сестра в стерилизационна към МБАЛ"проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД Л о в ечл.37
ч л ^ ^ ЗОП,
/
чл.2

ЗЗЛД

9.Емилия Димитрова 'Иочева - старша медициус^а сестра Отделение по Неонатология към
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч чл.37 ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
Ю.Таня Бочева Калчева - лаборант Обща и клинична патология към МБАЛ”проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД Ловеч Jчл.37
j
ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
11 ,д-р.А.Начков - началЖж Отд ение по хемодиализа при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов”
АД Ловеч чл.37 ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
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