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

ПРОТОКОЛ № 1

Днес 28.02.2020г. на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществени поръчки, съгласно чл.54 и 
последващите от ППЗОП, 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. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч 
чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции 
и номенклатури” се изготви настоящия протокол за извършване на подбор на участниците, 
разглеждане, оценка и класиране на офертите 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 
б.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 МБАЛ”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 МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч

Комисията назначена със Заповед № 76/07.02.2020г. на Изпълнителния директор в пълен състав 
започна своята работа на 07.02.2020г. от 09.00 часа в библиотеката на МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов”АД АД- гр.Ловеч.

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

На публичното заседание след като Председателят и членовете на комисията се запознаха със 
съдържанието на Протокола по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП и с утвърдената от Възложителя документация 
за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103 от ЗОП 
подписаха Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. Комисията констатира 
следното:
1.Процедурата е открита с Решение №34/30.12.2019г. на Изпълнителния директор на МБАГГпроф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч ,с ID № 952009 и обявление за поръчка с ID № 952010 от 31.12.2020 в 
регистъра на Агенцията по обществени поръчки. В сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов’’АД -  
Ловеч, раздел Профил на купувача е обособена електронна преписка с № 00732-2019-0013 и 
Решението, Обявлението за поръчка са публикувани на 03.01.2020г.. Документацията , Приложенията 
и образците са публикувани също на 03.01.2020г. съгласно притурката към Официален вестник на ЕС 
(OB S) брой 002 с дата 03.01,2020г. - 2020/S002-001153.
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Съгласно чл.232 от ЗОП процедурата е преминала и двата етапа на Предварителен контрол. В 
обособена електронна преписка на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД е публикувано становището 
от първият етап на процедурата с дата на публикуване -  07.11.2019г. - Становище по чл.232, ал.З, т.1 
от ЗОП -  дата на публикуване 07.11.2019. Окончателното становище по чл.232, ал.З, т.2 от ЗОП е 
публикувано на 16.01.2020г. На 20.01.2020г е публикувано в РОП и в сайта на МБАЛ“проф.д- 
р.П.Стоянов“ АД Ловеч - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация - изменението се прави във връзка с окончателното становище на Агенцията по 
обществени поръчки, регистрирано в деловодната система на АОП под номер КСИ-265/14.01.2020 г. по 
чл.232, ал.З, т.2 от ЗОП /ВТОРИ ЕТАП на контрола/. Решението за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация е изпратено на 16.01.2020г с ID 954494, същото е 
публикувано в Официален вестник на ЕС (OB S) брой 13 с дата 20.01.2020г. - 2020/S013-026151.
2. В срока за получаване на офертите за участие в обществената поръчка, видно от Протокол по чл.48, 
ал.6 от ППЗОП -  06.02.2020г., 16:00 часа са постъпили следните оферти :

2.1 .„ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, Оферта с вх.№ 50/05.02.2020г„ 11:05ч.
2.2. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД, Оферта с вх.№ 51/05.02.2020г., 11:10ч.
2.3. „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД, Оферта с вх.№ 52/05.11.20120,11:12ч.
2.4. “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, Оферта с вх. № 53/05.02.2020г„ 12:03ч.
2.5. ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД, Оферта с вх. № 55/06.02,2020г„ 11:41ч.
2.6. “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 56/06.02.2020г„ 13:20ч.
2.7. “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г„ 15:20ч.
2.8. “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. № 58/06.02.2020г„ 15:30ч.
2.9. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГАД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г„ 15:40ч.
2.10. “ХЕЛТ 2000“ЕООД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г„ 15:45ч.

3. Върнати оферти, чл. 48 от ППЗОП, ал.1 т.З - Върнати оферти няма.
4. Постъпили оферти след крайният срок - Постъпили оферти след крайният срок за получаване на 
оферти няма.

Няма оферти, които са представени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
На публичното заседание не присъстваха участници или техни упълномощени представители, нито 

представители от средствата за масова информация, което е отразено в Регистър на лицата 
присъстващи при отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет: .Доставка на 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” подписан от Председателя и от Членовете на комисията.

Отваряне на офертите на участниците -  Публично заседание
Комисията отвори по реда на постъпване на офертите запечатаните непрозрачни опаковки, 

оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 
“Предлагани ценови параметри”.
При отваряне и обявяване на документите, на всеки един от участниците по реда на тяхното 
входиране, трима от членовете на комисията подписаха Образец№4-Предложение за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя и приложение № 
2- Техническо предложение и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри”.

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

Комисията продължи своите действия на закрити заседания на 10.02.2020г., 12.02.2020г., 
13.01,2020г., 14.02.2020г, 24.02.2020г, 25.02.2020г. 26.02.2020г. и 28.02.2020г. като разгледа 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, както следва :
1 .Представени документи от участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, Оферта с вх.№ 50/05.02.2020г., 
11:05ч.

№ Изискани документи /Представени от Участници
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1. Опис на представените документи съдържащи се в 
офертата -  Образец Ns 1.

Непълнота в подадената информация
Представен подписан от Цветомир Гечев -  
пълномощник.
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.
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.

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен и електронно подписан 
с електронен подпис от Дамян Евелинов 
Обретенов -  Управител, Мария Георгиева 
Декова - Съдружник, Цветомир Гечев -  
упълномощен представител.

2.1 Вписани са 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.

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :
1. Описан Търговски регистър към Агенция по вписванията. 
След направена справка на интернет адрес 
httD s://D ublic .brra .ba /C heckU D sA /erifications/A ctiveC ondition .ra

Липсва основание за отстраняване

комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
2. Подадена е информация за Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата.
Участника е вписал информация за Регистър към
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Изпълнителна Агенция по Лекарствата и е описал 
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия № 
1\/-Р-Т/МИ-122/16.11.2007г., Участника е приложили копие 
на цитираното Разрешение на търговия на едро с 
медицински изделия и приложение към него.

2.4 Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
1 6 / 1 .  Участникът е Декларирал 2 договора с 
Многопрофилна транспортна болница -  Пловдив и 
Диагностично консултативен център I -  Габрово. Описал е 
коректно предмет на договора, сума по договор, период на 
всеки договор и получател на доставката. За проверка на 
декларираните обстоятелства е подал информация за 
електронен регистър поддържан от Агенция по обществени 
поръчки и е деклариран съответните електронни преписки. 
Комисията откри нужната информация на предоставеният 
електронен адрес.
Участника допълнително е приложил и списък на 
изпълнените услуги и към него е приложил 2 броя 
удостоверение за изпълнени договори.

Липсва основание за отстраняване

2.5 Участника е декларирал че участва за - Обособена позиция 
1, номенклатура: 3.9-Реактиви и консумативи за 
кръвногазов анализатор ABL 5 Радиометър-затворена 
система Обособена позиция 1. номенклатура: 3.10- 
Консуматив за уринен анализатор DIRUI Н 500-затворена 
система Обособена позиция 3, номенклатура : 3.13- 
Реакгиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA 
600 TOSOH - затворена система Обособена позиция 3, 
номенклатура 3.14- Реактиви и консумативи за 
Електролитен анализатор Combi-line ESCHWEILER К+, 
Na+, Са++, CI-, pH- затворена система.

Липсва основание за отстраняване

2.6 Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Сертификати от 
институции по контрол на качеството от ЕЕДОП -
Участника е декларирал, че може да представи 
сертификати изготвени от официално признати институции 
или агенции по контрол на качеството, доказващи 
съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно 
идентифицирани чрез позоваване на технически 
спецификации или стандарти. Участника е декларирал 
наличие на сертификат - № 10196046, съгласно стандарт 
ISO 9001:2015, обхват: "Дистрибуция на ин-витро 
диагностични реактиви, консумативи,лабораторни реактиви 
и апаратура за клинична и аналитична лаборатория. 
Сервиз на апаратура за клинична и аналитична 
лаборатория.“ Издаден от Лойдс Регистър ЕМЕА, издаден 
на 7 юни 2019г., валиден до 06 юни 2022 г.
Участника е декларирал, че тази информация е достъпна и 
е безплатна на интернет адрес www.perfect-medica.com. 
След направена справка на цитирания интернет адрес 
комисията единодушно констатира, че достъпният 
сертификат качен на сайта на участника се различава от 
цитирания, същият е № SOF0368199, съгласно стандарт

Липсва основание за отстраняване
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ISO 9001:2015, обхват: "Дистрибуция на ин-витро 
диагностични реактиви, консумативи,лабораторни реактиви 
и апаратура за клинична и аналитична лаборатория. 
Сервиз на апаратура за клинична и аналитична 
лаборатория.“ Издаден от Лойдс Регистър ЕМЕА, издаден 
на 7 юни 2016г., валиден до 06 юни 2019г.

2.7 Декларация за съгласие за обработване на личните данни - 
Образец № 3

Непълнота в подадената информация
Представен подписан от Цветомир Гечев -  
упълномощен представител.
Липсва декларация от името на всички 
задължени лица по закон.

2.8 Участника е приложил към документите по чл.39, ал.2 от 
ППЗОП -  Декларация за нанесена СЕ маркировка.

2.9 Нотариално заверено Пълномощно, с което се 
упълномощава Цветомир Гечев, упълномощен от 
Управителя на "Перфект Медика" ООД, Дамян Евелинов 
Обретенов да представлява дружеството и да подписва 
документи, свързани с продажба на реактиви, консумативи, 
апаратура, както и всякакви документи за и от участия на 
дружеството в процедури за възлагане на обществени 
поръчки, включително договоро за изпълнение на 
обществени поръчки, от името и за сметка на "Перфект 
Медика" ООД. Пълномощно с нотатиална заверка на 
подписа per.

Липсва основание за отстраняване

3. Техническо предложение съдържащо:
3.1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец № 4  -  за обособена позиция № 
3, номенклатурни номера № 3.9., 3.10, 3.13 и 3.14. 
участника в образеца е цитирал номерата на шитовете 
съгласно приложение № 2 -  Техническо предложения, а не 
номера на обособената позиция, съответно 51, 52, 55 и 56, 
вместо обособена позиция № 3. Комисията приема 
написаното от участника единодушно, като смята, че 
описването на коректно на номенклатурните номера и 
съответно предоставените приложения № 2 за всяка 
номенклатура № от обособената позиция № 3 си 
кореспондират.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

Към предложението за изпълнение на поръчката се -
прилага:

3.2 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

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

3.3 Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя : 
Приложения:
-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 
- 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

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.
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инциденти/потенциални инциденти през последните две 
години, какго и блокирани или изтеглени партиди от 
същото медицинско изделие през последните 2 години.
- Участника за доказване съответствието на предлаганите 
медицински изделия представя за всеки номенклатурен 
номер Брошури, инструкции за работа или снимки -  копия 
заверени с гриф „Вярно с оригинала“.
-Участника е приложил оторизационни писма на английски 
език и преводи към тях, копия заверени с гриф „Вярно с 
оригинала“.

4. Пликове с предлагани ценови параметри - 4 бр.запечатани 
непрозрачен плика. Като участника на всеки плик е описал 
не обособена позиция № 3, а номера на листите от 
приложение № 2 към документацията.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за 
участие в обществена поръчка от участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, Оферта с вх.№ 
50/05.02.2020г., 11:05ч. не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е 
необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.

2.Представени документи от участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, Оферта с вх.№ 51/05.02.2020г., 
11:10ч.

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

офертата -  Образец № 1.
Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен 
подпис от Пламен Калайджиев -  Управител 
и едноличен собственик на капитала, 
съответства на информация от Търговски 
регистър.

2.1 Вписани са 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.

Липсва основание за отстраняване

1

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

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV А „ГОДНОСТ’ от ЕЕДОП :
1. Описан Търговски регистър към Агенция по вписванията. 
След направена справка на интернет адрес 
httD s://D ublic .brra .bq /C heckU D s/V erifications/A ctiveC ondition .ra

Липсва основание за отстраняване

комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
2. Подадена е информация за Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата.
Участника е вписал информация за Регистър към 
Изпълнителна Агенция по Лекарствата и е описал
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Разрешение за търговия на едро с медицински изделия 
Сертификат BG/WDA/MD-0113 - 06.03.2019 г, безсрочно.
На декларирания интернет адрес 
https://www.bda.bg/images/stories/documents/registers/ 
Register_MD/20190329_register_MD.xls , комисията открива 
декларираното разрешение за търговия на едро с МИ № 
BG/WDA/MD-0113 и дата на разрешението 06.03.2019г. с 
категория медицински изделия „01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 
09,10,11,12,13,14,15 и 16“.
Участника е приложил и копие заверено с гриф“Вярно с 
оригинала“ на цитираното разрешение за търговия на едро.

2.4 Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ" от ЕЕДОП:
1 6 /1 . Участникът е Декларирал 2 договора с Медицински 
университет София, Медицински факултет, ул. 
"Г.Софийски" 1, Мирослава Новкова и СБАЛОТ Витоша 
ЕООД, гр. София, бул,"Симеоновско шосе" 108 Б, Д-р 
Орлин Филипов -  Управител. Описал е коректно предмет 
на договора, сума по договор, период на всеки договор и 
получател на доставката. Участника допълнително е 
приложил Договори за доставка, Приемно предавателен 
протокол, фактура.

Липсва основание за отстраняване

2.5 Участника е декларирал че участва за - Обособена позиция 
10 - 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 и 
10.13.

Липсва основание за отстраняване

2.6 Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Сертификати от 
институции по контрол на качеството от ЕЕДОП -
Участника е декларирал в Част IV: Критерии за подбор, 
Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, наличие на Сертификат N°. 
15431 Издаден от QS Quality Service Zurich AG Издаден на 
25.03.2019 г., Валиден до 24.03.2022г. при условията на 
периодични одити, Обхват на приложение: Внос, продажба, 
инсталиране и сервиз на медицинско оборудване, 
обзавеждане и апаратура, инструменти и консумативи, 
апарати със специфични функции и приложения.
Участника е приложил копие заверено с гриф „Вярно с 
оригинала“ на цитирания сертификат.

Липсва основание за отстраняване

2.7 Декларация за съгласие за обработване на личните данни - 
Образец Ns 3

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Пламен Калайджиев 
-  Управител.

3. Техническо предложение съдържащо:
3.1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец № 4  -  за обособена позиция № 
10, номенклатурни номера № 10.4 до 10.14.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

Към предложението за изпълнение на поръчката се
прилага:

3.2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за 
обособена позиция 10, номенклатурни номера № 10.4 -  
10.13.на хартиен носител.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.
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3.3 Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя : 
Приложения:
- 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.
- 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.
- Участника е приложил Проспект на английски език, с 
превод на български език към него заверен с гриф“Вяро с 
оригинала“ И е описал за кой артикулен номер се отнасят. 
-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.

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.

4. Пликове с предлагани ценови параметри -11 бр.запечатани 
непрозрачен плика.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на 
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа 
грешка в представените документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, Оферта с вх.№ 
51/05.02.2020г., 11:10ч. и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно реши и допуска на по-късен етап, до 
разглеждане на офертата на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД за съответствие на предложението с 
предварително обявените условия.

3. Представени документи от участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
52/05.11.20120,11:124._________________________________ _____________________ _______________

№
V*IVW.I

Изискани документи /Представени от Участници
1. Опис на представените документи съдържащи се в 

офертата -  Образец № 1.
Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен 
подпис от Емил Христов Маринчев -  
Управител и едноличен собственик на 
капитала, съответства на информация от 
Търговски регистър.

2.1 Вписани са 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.

Липсва основание за отстраняване

2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
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декларирал липсата на основания за изключване
2.3 Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :

1. Описан Търговски регистър към Агенция по вписванията. 
След направена справка на интернет адрес 
https://Dublic.brra.ba/CheckUDs/Verifications/ActiveCondition.ra

Липсва основание за отстраняване

комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
2. Подадена е информация за Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата.
Участника е вписал информация за Регистър към 
Изпълнителна Агенция по Лекарствата и е описал 
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия 
Per. №IV-P-T/MH793/21.02.2012, издадено то ИАЛ, 
безсрочно. На декларирания интернет адрес - www.bda.bg, 
комисията открива декларираното разрешение за търговия 
на едро под № 665 от регистъра с № IV-P- 
Т/МИ793/21.02.2012 и с категория медицински изделия „01, 
02,04,05,06,07, 09,10,13,14,15 и 16“.

2.4 Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
1 6 / 1 .  Участникът е Декларирал 2 договора с МБАЛ 
ШУМЕН АД и МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - 
Ловеч. Описал е коректно предмет на договора, сума по 
договор, период на всеки договор и получател на 
доставката.

Липсва основание за отстраняване

2.5 Участника е декларирал че участва за - Обособена позиция 
10-Поз. 10.2.1,10.2.2 и 10.2.3

Липсва основание за отстраняване

2.6 Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Сертификати от 
институции по контрол на качеството от ЕЕДОП -
Участника е декларирал, наличие Сертификат за 
управление на качеството Рег.№ 041120191, издаден от 
TIJV HELLAS (TUV NORD) S.A., c предмет 
"Представителство, търговия, техническа подръжка и 
сервиз на научна и медицинска апаратура за научно
изследователски и диагностични лаборатории и звена, и 
свързаните с тях реактиви, консумативи и аксесоари." 
Валидност до 01.11.2021 г. Издаден от TUV HELLAS (TUV 
NORD) S.A.

Липсва основание за отстраняване

2.7 Декларация за съгласие за обработване на личните данни - 
Образец № 3

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Емил Маринчев -  
Управител.

3. Техническо предложение съдържащо:
3.1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец Ns 4 - з а  обособена позиция No 
10, номенклатурни номера № 10.2 , артикулни номера 
10.2.1., 10.2.2,10.2.3.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

Към поедложението за изпълнение на пооъчката се “
прилага:

3.2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за 
обособена позиция 10, номенклатурни номера № 10.2 -.на

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на
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хартиен носител. допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

3.3 Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя : Представени документи, комисията ще ги
Приложения: разглежда на етап разглеждане на
- Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от офертите на допуснатите участници,
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.ЗО от ЗМИ.
- Декларация свободен текст, от който да е видно, че за 
съответното медицинско изделие, за което се участва няма 
регистрирани данни в И АП 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.
- 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. 
-Декларация свободен текст от участника , че предлаганите 
медицински изделия са оригинални за апарат Нето 
Control.
-Участника е приложил писмо за упълномощаване на

съгласно чл.56 от ППЗОП.

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.

\

4. Плик с предлагани ценови параметри -1 бр.запечатан Представени, комисията ще ги разглежда
непрозрачен плик. на етап разглеждане на ценовите 

предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на 
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа 
грешка в представените документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД , Оферта с вх.№ 
52/05.11.20120,11:12ч.и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно реши и допуска на по-късен етап, до 
разглеждане на офертата на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД за съответствие на 
предложението с предварително обявените условия.

4. Представени документи от участника “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, Оферта с вх. № 
53/05.02.2020Г., 12:03ч.:_______________________________________________________ ____________

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

офертата -  Образец № 1.
Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен 
подпис от Бранимира Момчилова 
управител и Любомир Стефанов Момчилов 
-  управител, съответства на информация от 
Търговски регистър.
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2.1 Вписани са 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.

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
2. Подадена е информация за Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата.
Участника е вписал информация за Регистър към 
Изпълнителна Агенция по Лекарствата и е описал Per. н: IV- 
Р-Т/МИ/030/03.09.2007 г. - безсрочно - Разрешение за 
търговия на едро с медицински изделия. На декларирания 
интернет адрес - URL http://www.bda.bg, комисията открива 
декларираното разрешение за търговия на едро под №30 
от регистъра с № IV-P-T/MH/030/03.09.2007 г. и с категория 
медицински изделия „6“.

2.4 Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
1 6 / 1 .  Участникът е Декларирал 3 договора с СБАЛДБ 
"проф. Иван Митев" ЕАД София, УМБАЛ "Света Анна- 
София" АД и "СБАПОЗ - София област" ЕООД. Описал е 
коректно предмет на договора, сума по договор, период на 
всеки договор и получател на доставката.

Липсва основание за отстраняване

2.5 Участника е декларирал че участва за - ОПЗ. Лабораторни 
реактиви и консумативи за клинична лаборатория, 
номенклатура 12: Реактиви и консумативи за хематологичен 
анализатор DIAGON D-CELL 60 - затворена система

Липсва основание за отстраняване

2.6 Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Сертификати от 
институции по контрол на качеството от ЕЕДОП -
Участника е декларирал, наличие на Сертификат 
BG13/88568: ISO:2015 валиден от 27 Октомври 2019 г. до 26 
Октомври 2022 г. за следните дейности: Търговско 
представителство, внос, маркетинг и разпространение на 
медицински продукти и лабораторни системи. Техническа 
поддръжка, гаранционно и следгаранционно обслужване 
издаден от СЖС България. Участника за доказване на 
декларираните обстоятелства е посочил интернет адрес 
httD://sas.bq. На посочения интернет адрес комисията не 
открива информация за цитирания сертификат от 
участника.

Липсва основание за отстраняване

2.7 Декларация за съгласие за обработване на личните данни - 
Образец № 3

Непълнота в подадената информация
Представени са 2 броя декларации 
подписани от Бранимира Момчилова -
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Управител. В едната декларация са 
попълнени данни за Любомир Момчилов -  
управител, но същата е подписана от 
Бранимира Момчилова -  Управител.

3. Техническо предложение съдържащо:
3.1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания на 
Възложителя -  Образец № 4 -  за обособена позиция № 3, 
номенклатурни номера № 3.12 , артикулни номера от 3.12.1. 
до 3.12.9.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага -

3.2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за за 
обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.12 , 
артикулни номера от 3.12.1. до 3.12.9. -  на хартиен 
носител.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

3.3 Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя : 
Приложения:
- Декларация свободен текст, че предлаганите медицински 
изделия са включени в 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.
- 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 .
- 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 .
- 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“.
- 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.
-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“.
-Участника е приложил Оторизационно писмо на английски 
език и превод към него -  копия заверени с гриф “Вярно с 
оригинала".

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.

4. Плик с предлагани ценови параметри -1 бр.запечатан Представени, комисията ще ги разглежда
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непрозрачен плик. на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за 
участие в обществена поръчка от участника “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, Оферта с вх. № 
53/05.02.2020г., 12:03ч. не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е 
необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.

5. Представени документи от участникаТАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД, Оферта с вх. № 
55/06.02.2020Г., 11:41ч.:____________________________________________________________________

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

офертата -  Образец № 1.
Липсва основание за отстраняване
Представен от Петко Луков Кръстев в 
качеството му на пълномощник на 
управителя Якоб Елиезер Офер 
Участника прилага в офертата си 
Пълномощно от управителя Якоб Елиезер 
Офер за упълномощаване на Петко Луков 
Кръстев, без срок, но същото е нотариално 
заверео с мокър печат на 15.01.2020 с рег.№ 
160.

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

Непълнота в подадената иформация
Представения от участника ЕЕДОП на 
електронен носител -  CD не е подписан с 
електронен подпис, съгласно разпоредбите 
на чл.67 от ЗОП , лицата по чл.40, ал.1, т.З от 
ППЗОП и чл.41, ал.5 от ППЗОП.

2.1 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 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.“

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

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
2. Подадена е информация за Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата.
Участника е вписал информация за Регистър към 
Изпълнителна Агенция по Лекарствата и е описал 
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, 
рег.№ IV Р-Т/МИ-247/09.01.2008, безсрочно - Издадено от 
ИАП. На декларирания интернет адрес - URL
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http://www.bda.bg, комисията открива декларираното 
разрешение за търговия на едро под № 242 от регистъра с 
№ 1\/-Р-Т/МИ/247/09.01.2008 г. и с категория медицински 
изделия „фирмата ще търгува с всички категории“.

2.4 Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
16 /1 . Участникът е Декларирал 1 договор с УМ БАЛ СВЕТИ 
ГЕОРГИ ПЛОВДИВ. Описал е коректно предмет на 
договора, сума по договор, период на всеки договор и 
получател на доставката. Като е декларирал, че тази 
информация е достъпна безплатно от регистър към 
Агенция по обществени поръчки за проверка на 
декларираното обстоятелство е описал електронна 
преписка № 0032-2015-0001. Комисията открива 
информация за обявление за приключване на договор за 
обществена поръчка с ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД.

Липсва основание за отстраняване

2.5 Участника е декларирал че участва за - Об.п.4 н.4.55, 
Об.п.11 н.11.1.

Липсва основание за отстраняване

2.6 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

Непълнота в подадената информация

сертификата, орган или служба, която го издава, обхват“
2.7 Декларация за съгласие за обработване на личните данни - 

Образец Ns 3
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 Ns 3.

2.8 Декларация свободен текст за обстоятелството, че 
Гамидор България ООД е самостоятелно юридическо лице 
и не е обединение.

Липсва основание за отстраняване
Декларацията се подава от името на Петко 
Луков Кръстев в качеството му на 
пълномощник на управителя Якоб Елиезер 
Офер.

3. Техническо предложение съдържащо:
3.1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец Ns 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.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

Към предложението за изпълнение на поръчката се -
прилага:

3.2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за 
обособена позиция № 4, номенклатурни номера № 4.55 , 
артикулни номера от 4.55.1. до 4.55.7. и за обособена 
позиция № 11, номенклатура № 11.1, артикулни номера от 
11.1.1. до 11.1.3- на хартиен носител и електронен 
носител.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.
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3.3 Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя : 
Приложения:
- Декларация свободен текст, че предлаганите медицински 
изделия са включени в 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.
- 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 .
- 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.
- 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.
-Участника е приложил Оторизационни писма на английски 
език и превод към тях -  копия заверени с гриф “Вярно с 
оригинала“.
-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 
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.

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.

4. Плик с предлагани ценови параметри -1 бр.запечатан 
непрозрачен плик.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за 
участие в обществена поръчка от участника “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ “ООД, Оферта с вх. №
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55/06.02.2020г., 11:41ч. не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е 
необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.

б.Представени документи от участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. №
56/06.02.2020Г., 13:20ч.:

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

офертата -  Образец № 1.
Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен 
подпис от Георги Валентинов Кръстев- 
Едноличен собственик на капитала и 
Валентин Христов Кръстев -  управител, 
съответства на информация от Търговски 
регистър.

2.1 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.

2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване 
Участника по своя инициатива е предоставил декларация 
по чл.59, ал.1, т.З от Закона на мерките срещу изпирането 
на пари.

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :
1. Описан Търговски регистър към Агенция по вписванията. 
След направена справка на интернет адрес 
https://oublic.brra.bq/CheckUos/Verifications/ActiveCondition.ra

Липсва основание за отстраняване

комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
2. Подадена е информация за Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата.
Участника е вписал информация за Регистър към 
Изпълнителна Агенция по Лекарствата и е описал 
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия №. 
IV-P-T/MH-109/02.11.2007. На декларирания интернет 
адрес - URL http://www.bda.bg, комисията открива 
декларираното разрешение за търговия на едро под №106 
от регистъра с № IV-P-T/MH/109/02.11.2007 г. и с категория 
медицински изделия „фирмата ще търгува с всичке 
категории“.
Участника по своя инициатива е предоставил копие 
заверено с гриф „Вярно с оригинала“ на Разрешение за 
търговия на едро с медицински изделия №. IV-Р-Т/МИ- 
109/02.11.2007 и приложение към него.

2.4 Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ Липсва основание за отстраняване
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СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
16 /1 . Участникът е Декларирал 1 договор с УМБАЛ Свети 
ГЕОРГИ ЕАД Пловдив. Описал е коректно предмет на 
договора, сума по договор, период на договор и получател 
на доставката.
Участника по своя инициатива е предоставил -  Списък 
доставки описал е процедурата и получателя, стойност по 
договора и период на действие, и е предоставил копие 
заверено с гриф Вярно с оригинала на Обявление за 
възложена поръчка.

2.5 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 смята, че Участника е вписал 
номенклатурните номера от обособените позиции за 
обособени позиции, след номенклатура № 47 е вписал 
щитовете 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.

Непълнота от подадената информация

2.6 Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Сертификати от 
институции по контрол на качеството от ЕЕДОП -
Участника е декларирал, наличие на Сертификат ISO 
9001:2015 No.30455/A/0001/UK/En; Пореден номер:5; 
Датана издаване: от 10.04.2018г.; Срок на валидност: до 
09.04.2021 г., с обхват : Търговия на едро с медицински 
изделия и медикаменти Участника за доказване на 
декларираните обстоятелства е посочил интернет адрес 
www.urs.com На посочения интернет адрес комисията не 
открива информация за цитирания сертификат от 
участника.
Участника по своя инициатива е предоставил копие 
заверено с гриф „Вярно с оригинала“ на цитираният 
сертификат. -  на английски език и превод на български 
език.

Липсва основание за отстраняване

2.7 Декларация за съгласие за обработване на личните данни - 
Образец № 3

Непълнота в подадената информация
Представена и подписана Валентин Христов 
Кръстев -  управител. Комисията не открива
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декларация от името на Георги Валентинов 
Кръстев- Едноличен собственик на капитала.

3. Техническо предложение съдържащо:
3.1 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 -  
комисията смята.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

Към предложението за изпълнение на поръчката се -

прилага:
3.2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение 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. -  на хартиен носител и на магнитен 
носител.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

3.3 Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя: 
Приложения:
- Декларация свободен текст, че предлаганите медицински 
изделия са включени в 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.
- 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.
- 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. 
-Участника е приложил Оторизационни писма на английски 
език и превод към него -  копия заверени с гриф “Вярно с 
оригинала“.
-Участника е приложил разпечатки от каталози за 
доказателство, от които да 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.
Участника прилага без да е изискано в документацията 
-Декларация, че съгласно чл.8, ал.2 от ЗМИ за 
оферираните медицински изделия имат СЕ марка. 
-Декларация по чл.39, ал.3,т.1,б.д от ППЗОП.

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.

4. Плик с предлагани ценови параметри -  множество 
непрозрачни запечатани плика.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите
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предложения на допуснатите участници, 
____________________________________________________ съгласно чл.57 от ППЗОП.________________

От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за 
участие в обществена поръчка от участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 
56/06.02.2020г., 13:20ч. не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е 
необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.

7. Представени документи от участника“АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 
15:20ч.:

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

офертата -  Образец Ns 1.
Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен 
подпис от Ценка Маринова -  Управител и 
едноличен собственик на капитала, 
съответства на информация от Търговски 
регистър.

2.1 Вписани са 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.

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :
1. Описан Търговски регистър към Агенция по вписванията. 
След направена справка на интернет адрес 
httD s://D ublic .brra .ba /C heckU D s/V erifications/A ctiveC o nditio n .ra

Липсва основание за отстраняване

комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
2. Подадена е информация за Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата.
Участника е вписал информация за Регистър към 
Изпълнителна Агенция по Лекарствата и е описал 
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия -  
рег.№ IV—Р—Т/МИ/038/05.09.2007 - безсрочно.На 
декларирания интернет адрес 
httD://w w w .b d a .b q /b q /D em cT D n / регистри-на-търговци-и- 
производители, комисията открива декларираното 
разрешение за търговия на едро с МИ № IV—Р— 
Т/МИ/038/05.09.2007 с категория медицински изделия „ 02, 
09,10,13,15“ под № 38 от регистъра.

2.4 Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
1 6 / 1 .  Участникът е Декларирал 2 договора с УМБАЛ 
"Света Анна" - София АД, 1 договор с УМБАЛ "Царица 
Йоанна - ИСУЛ" ЕАД София и 1 договор с УМБАЛ

Липсва основание за отстраняване
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"Александровска" ЕАД. Описал е коректно предмет на 
договора, сума по договор, период на всеки договор и 
получател на доставката.

2.5 Участника е декларирал че участва за - Обособена позиция 
№ 1; Номенклатури №1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 17,1.8,1.9, 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;
I.  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 №№
I I .  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;

Липсва основание за отстраняване

2.6 Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Сертификати от 
институции по контрол на качеството от ЕЕДОП -
Участника е декларирал в Част IV: Критерии за подбор, 
Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, наличие на Сертификат EN ISO 
9001:2015, с № 71730, издаден на 8 юни 2011 г., 
преиздаден на 12 юни 2018 г., валиден до 7 юпи 2020 г. 
Сертификатът е приложим за търговия на едро и дребно с 
лекарства, медицински изделия, медицинска апаратура и 
дезинфектанти издаден от NQA. Участника е описал 
интернет адрес, от където може да се провери 
декларираното обстоятелство - https://aqarta.bg/ 
Посоченият интернет адрес е на електронната страница на

Липсва основание за отстраняване
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участика, където комисията открива цитирания сертификат 
EN ISO 9001:2015, с № 71730.

2.7 Декларация за съгласие за обработване на личните данни - 
Образец № 3

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Ценка Маринова -  
Управител.

3. Техническо предложение съдържащо:
3.1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец № 4 -  Обособена позиция № 1; 
Номенклатури №1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7,1.8,1.9, 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;

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

Към предложението за изпълнение на поръчката се ”
прилага:

3.2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение Обособена 
позиция № 1; Номенклатури №1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 17,1.8,1.9, 
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,

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.
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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,
I.  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,
I I .  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 -  на хартиен носител и на електронни носители CD.

3.3 Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя : 
Приложения:
- 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.ЗО от ЗМИ.
- 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.
- 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.
- Участника е приложил копия на каталози на български 
език заверени с гриф“Вяро с оригинала“ , с опис за кой 
артикулен номер се отнасят.
-Участника е приложил множество пълномощни и 
оторизационни писма на английски език и преводи към тях 
заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.
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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.

4. 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.

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на 
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа 
грешка в представените документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч. 
и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно реши и допуска на по-късен етап, до 
разглеждане на офертата на участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД за съответствие на предложението с 
предварително обявените условия.

8. Представени документи от участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. №
58/06.02.2020г., 15:30ч.

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

офертата -  Образец № 1.
Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен 
подпис от Предою Мариан -  управител и 
едноличен съдружник, съответства на 
информация предоставена от участника чрез 
извлечена информация от Централен 
компютъризиран търговски регистър, 
поддържан от Национална служба Търговски 
регистър Румъния /Актуално състояние № 
15823/13.01.2020г/ -  на румънски език и 
превод от заклет преводач на български 
език, копия заверени с гриф „Вярно с 
оригинала“

2.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за 
икономическия оператор1 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.

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV А „ГОДНОСТ" от ЕЕДОП :
1 .Декларирано е Удостоверение за регистрация Серия В № 
2496466 от 15.12.2011 Пореден номер в ТР: 
J23/3267/14.12.2011 Издадено от Министерство на 
правосъдието Румъния Национално бюро търговски 
регистър Служба на търговския регистър към Окръжен съд

Липсва основание за отстраняване
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Илфов. Участника прилага в документите си копие 
заверено с гриф „Вярно с оригинала“ на румънски и превод 
към него на български език от заклет преводач.
2.Участника е декларирал, че е вписан в съответния 
професионален регистър и е предоставил в офертата си 
Разрешително за търговия на едро с медицински изделия 
№ 5158 от 22.02.2018г. от Министерство на 
здравеопазването Национална агенция по лекарствата и 
медицинската техника Румъния, и приложение към 
Разрешителното от дата 15.06.2018г. с вписани данни на 
кои фирми е дистрибутор участника. -  на румънски език и 
превод от заклет преводач на български език, копия 
заверени с гриф „Вярно с оригинала“. В сайта на 
Изпълнителна Агенция по лекарствата в поддържания - 
Регистър на издадените разрешения за търговия на едро с 
медицински изделия в част - Регистър на уведомленията 
по чл. 78а за търговия на едро с медицински изделия, 
комисията открива информация за участника с 
Разрешително за търговия на едро с медицински изделия 
№ 5158 от 22.02.2018г. от Министерство на 
здравеопазването Национална агенция по лекарствата и 
медицинската техника Румъния с категория медицински 
изделия „04,0,6,09,10,15,16“.

’

2.4 Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
1 6 / 1 .  Участникът е Декларирал 4 договора с МБАЛ Д-р 
„Иван Селимински“ - Сливен АД -  2 броя, МБАЛ Добрич АД 
и МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД Монтана. Описал е 
коректно предмет на доставка, сума по доставката, период 
на всека доставка и получател на доставката.
Като участника за доказване на декларираните 
обстоятелства по собствена инициатива без да е изискано 
в документацията прилага в офертата си копие а 
Референция № рк-06-851/18.12.2019г от ДКЦ 1 Добрич за 
договор № РД112 от 22.10.2018г -  комисията не открива 
съответствие с декларираната информация в ЕЕДОП и 
приложената Референция. Удостоверение за извършени 
доставки от МБАЛ Добрич АД, със цитирана стойност и 
фактури, които не си кореспондират със декларираното в 
ЕЕДОП. Удостоверение от МБАЛ Д-р „Иван Селимински“ - 
Сливен АД със цитирана стойност и фактури, които не си 
кореспондират със декларираното в ЕЕДОП.
Участника е приложил и 4 броя фактури съответно с МБАЛ 
Добрич АД, МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД Монтана и 
МБАЛ Д-р „Иван Селимински“ - Сливен АД -  2 броя, които 
си кореспондират с декларираното в ЕЕДОП.

Липсва основание за отстраняване

2.5 Участника е декларирал, че участва 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.

Липсва основание за отстраняване

2.6 Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Сертификати от Липсва основание за отстраняване
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институции по контрол на качеството от ЕЕДОП -
Участника е декларирал, наличие на Сертификат EN ISO 
9001:2015 №19519С от 20.08.2019 Обхват на 
сертифициране:Внос и търговия с лабораторно оборудване 
и диагностични китове за използване ин витро за 
хуманната и ветеринарната медицина и контрол на 
храните. Осигуряване на техническа и научна поддръжка 
за предлаганите продукти Дата на изтичане на 
сертификата: 21.11,2022г. Сертификат EN ISO 13485:2016 
№ 19519 CMD от 20.08.2019 Обхват на сертифициране: 
Внос и търговия с лабораторно оборудване и диагностични 
китове за използване ин витро за хуманната и 
ветеринарната медицина и контрол на храните. 
Осигуряване на техническа и научна поддръжка за 
предлаганите продукти Дата на изтичане на сертификата: 
19.08.2022г.Издадени от Сертифициращ орган CERTIND. 
Участника е приложил в офертата си по собствена 
инициатива копия на декларираните сертификати на 
румънски език и превод на български език от заклет 
преводач заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

2.7 Декларация за съгласие за обработване на личните данни - 
Образец № 3 съгласно документацията за обществена 
поръчка част „Образци“ - участника я е описал като 
Приложение № 1.5., комисията приема единодушно 
декларацията, поради факта, че декларираните 
обстоятелства са съгласно Образеца и изискванията на 
Възложителя.

Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от Мариан Предою 
-  управител и едноличен съдружник.

2.8 Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 и ал.2 от 
ЗОП - Приложение № 1.9. от офертата на участника.

Представена, без подпис, поставен е само 
печат и са вписани имена на декларатор 
Мариан Предою -  управител и едноличен 
съдружник.

3. Техническо предложение съдържащо:
3.1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец N9 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.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

Към предложението за изпълнение на поръчката се “
прилага:
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3.2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение 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 -  на хартиен носител.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.
Представени, подписани от Мариан Предою 
-  управител и едноличен съдружник.

3.3 Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя: 
Приложения:
-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 -  липсва. 
-Декларация свободен текст, от който да е видно, че за 
съответното медицинско изделие, за което се участва няма 
регистрирани данни в ИАП 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.
- Участника е приложил в офертата си копия на проспекти, 
каталози, брошури, спецификации от производителя, за 
доказване съответствието на медицински изделия.
- Оторизационни писма от производителите -  на английски 
език и преводи на български език към тях -  копия заверени 
с гриф „Вярно с оригинала“.
Участника прилага 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 чл.39, ал.1, т.1 буква д 
от ППЗОП.

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.

*

4. Плик с предлагани ценови параметри - 15 бр.запечатани 
непрозрачни плика.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласнб чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на 
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа 
грешка в представените документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. № 
58/06.02.2020г., 15:30ч.и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно реши и допуска на по-късен етап, до 
разглеждане на офертата на участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ за съответствие на 
предложението с предварително обявените условия.
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9. Представени документи от участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, Оферта с вх. № 
59/06.02.2020Г., 15:40ч.:____________

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

офертата -  Образец № 1.
Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронни 
подписи от Димитър Георгиев Димитров -  
Изпълнителен директор, Огнян Иванов 
Донев, Ангел Йорданов Йорданов /съвет на 
директорите/ и упълномощен представител с 
пълномощно от Изпълнителния директор -  
Людмила Величкова, съответства на 
информация от Търговски регистър.
ЕЕДОП е представен на електронен носител- 
CD и участника е приложил ЕЕДОП и на 
хартиен носител.

2.1 Вписани са 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.

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :
1. Описан Търговски регистър към Агенция по вписванията. 
След направена справка на интернет адрес 
h ttD s://D ub lic .b rra .bq /C h eckU ps/V erification s/A ctiveC ond ition .ra

Непълнота в подадената информация

комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
2. 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 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 1У„Критерии за подбор" на 
еЕЕДОП.;
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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.“

2.4 Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
1 6 / 1 .  Участникът е Декларирал 5 договора с „МБАЛ- 
Търговище”АД гр. Търговище, УМБАЛ Александровска 
ЕАД, гр. София, Комплексен онкологичен център - Стара 
Загора ЕООД гр. Стара Загора, Многопрофилна болница за 
активно лечение-Свиленград ЕООД и Многопрофилна 
болница за активно лечение - Асеновград ЕООД 
Асеновград. Описал е коректно предмет на договора, сума 
по договор, период на всеки договор и получател на 
доставката. Участника е подал информация за електронен 
регистър към Агенция по обществени поръчки , като е 
описал номерата на електроните преписки и ID номера на 
документа за доказване на декларираното обстоятелство.

Липсва основание за отстраняване

0

2.5 Участника е декларирал че участва за - обособена позиция 
№2 "Доставка на Консуматив за хемодиализа", 
номенклатура №2.1, артикулен №2.1.1,2.1.2,2.1.3 и 2.1.4

Липсва основание за отстраняване

2.6 Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Сертификати от 
институции по контрол на качеството от ЕЕДОП -
Участника е декларирал, наличие на Сертификат № BG 
19/871329 за внедрена система за управление на 
качеството ISO 9001:2015 на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГАД от 
SGS, за следните дейности: Търговия на едро и 
дистрибуция на лекарствени продукти, в т. ч. 
радиофармацевтици(включително радионуклеидни 
комплекти) медицински изделия, санитарно-хигиенни 
материали, хранителни добавки и детски храни, 
козметични продукти, продукти за дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация в съответствие с изискванията 
на Добрата дистрибуторска практика. Услуги по 
преддистрибуция, включващи логистика, финанси, 
съхранение и дистрибуция на продукти за клинични 
изпитвания. Търговия с медицинско оборудване и 
апарятура. Сервизно обслужване на оборудване. Ритейл 
усуги към аптеки. № и дата на издаване: 01.08.2019 г. 
Валиден до 31 юли 2022 г.

Липсва основание за отстраняване

2.7 Декларация за съгласие за обработване на личните данни - 
Образец Ns 3

Липсва основание за отстраняване
Представени са 4 броя декларации 
подписани от Димитър Георгиев Димитров -  
Изпълнителен директор, Огнян Иванов 
Донев, Ангел Йорданов Йорданов /съвет на 
директорите/ и упълномощен представител с 
пълномощно от Изпълнителния директор -  
Людмила Величкова.

3. Техническо предложение съдържащо:
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За Нотариално заверено пълномощно от Димитър Георгиев 
Димитров -  Изпълнителен директор за упълномощаване на 
Людмила Величкова.

Липсва основание за отстраняване

3.1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец № 4  -  за обособена позиция № 
2, номенклатурни номера № 2.1 , артикулни номера от 
2.1.1. до 3.1.4.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

Към предложението за изпълнение на поръчката се
прилага:

3.2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за 
обособена позиция № 2, номенклатурни номера № 2.1 
артикулни номера от 2.1.1. до 2.1.4. -  на хартиен носител и 
електронен носител -  CD.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

3.3 Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя: 
Приложения:
- Декларация свободен текст, че предлаганите медицински 
изделия са включени в 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.
- 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 .
- 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 -  
приложена.
- Оторизационно писмо от производителя на предлаганите 
медицински изделия за оторизиране на участника 
Софарма Трейдинг АД.
- Участника е приложил копия на продукгова листа 
издадени от Унифарм 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.
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

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.

1
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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 -  обстоятелства 
декларирани от участника в Образец № 4.

4. Плик с предлагани ценови параметри -1 бр.запечатан 
непрозрачен плик.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за 
участие в обществена поръчка от участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, Оферта с вх. № 
59/06.02.2020г., 15:40ч. не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е 
необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.

Ю.Представени документи от участника “ХЕЛТ 2000“ЕООД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 
15:45ч.:

№ Изискани документи /Представени от Участници
Участника документите по чл.39, ал.2 е поставил в отделен 
запечатан плик с надпис „Заявление за участие.“, както 
следва:

1. Опис на представените документи съдържащи се в 
офертата -  Образец № 1.

Липсва основание за отстраняване

1а Заявление за участие подписано от Пламен Зеленков.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) -  Образец № 2.
Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронни 
подпис от Пламен Зеленков -  управител и 
едноличен собственик на капитала, 
съответства на информация от Търговски 
регистър.

2.1 Вписани са 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.

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :
1. Описан Търговски регистър към Агенция по вписванията. 
След направена справка на интернет адрес 
httD s://D ublic .brra .bq /C heckU D s/V erifications/A ctiveC ondition .ra

Липсва основание за отстраняване

комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
2. Подадена е информация за Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата.
Участника е вписал информация за Регистър към
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Изпълнителна Агенция по Лекарствата и е описал 
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия № 
IV-Р-Т/ МИ-404/13.08.2008 г., безсрочно на „Хелт-2000" 
ЕООД. На декларирания интернет адрес - URL 
http://www.bda.bg, комисията открива декларираното 
разрешение за търговия на едро под №394 от регистъра с 
№ 1У-Р-Т/МИ/404/13.08.2008г. и с категория медицински 
изделия „01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15“.

2.4 Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
16/ 1.  Участникът е Декларирал 1 договор с „МБАП Света 
Марина ЕАД - гр. Варна. Описал е коректно предмет на 
договора, сума по договор, период на всеки договор и 
получател на доставката. Участника е подал информация 
за електронен регистър към Агенция по обществени 
поръчкиМр:/Лллллл/.аор.Ьа/са8е2 .р11р?тобе=81̂  doc&doc 
id=736609&newver=2. Комисията открива Обявление за 
възложена поръчка с декларирания получател.

Липсва основание за отстраняване

2.5 Участника е декларирал че участва за - Обособена позиция 
№5.6, Обособена позиция №6.3, Обособена позиция №7.6, 
Обособена позиция №7.8, Обособена позиция №7.10, 
Обособена позиция №7.17, Обособена позиция №7.18, 
Обособена позиция №7.21, Обособена позиция №7.22, 
Обособена позиция №7.27, Обособена позиция №7.28, 
Обособена позиция №7.37, Обособена позиция №7.38, 
Обособена позиция №7.42

Липсва основание за отстраняване

2.6 Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Сертификати от 
институции по контрол на качеството от ЕЕДОП -
Участника е декларирал, наличие на Сертификат ISO 
9001:2015, № 70823 на „Хелт-2000“ ЕООД, приложим за 
Внос и дистрибуция на медицински изделия, валиден до 06 
февруари 2021. Подал е информация за електронен адрес 
за видимост на декларираното обстоятелство 
httD://www.nqa.com/. Комисията на този интернет адрес не 
открива информация за цитирания сертификат от 
участника, но приема декларираните от него обстоятелства 
на този етап на обществената поръчка.

Липсва основание за отстраняване

2.7 Декларация за съгласие за обработване на личните данни - 
Образец №  3

Липсва основание за отстраняване
Представена подписана от Пламен Зеленков 
- управител.

3. Техническо предложение съдържащо:
Участника в опаковката е поставил плик с надпис 
„Техническо предложени“, в който са поставени 14 броя 
запечатани непрозрачни плика, които съдържат:

3.1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец N s 4 - з а  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..

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

Към предложението за изпълнение на поръчката се -
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прилага:
3.2 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 всяко.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

3.3 Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя : 
Приложения:
- 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.
- 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.
- Оторизационно писмо от производителя на предлаганите 
медицински изделия за оторизиране на участника -  
предоставени на английски език и преводи на български 
език от заклет преводач.
- 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.
- Участника по собствена инициатива прилага:
-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.

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.

4. Плик с предлагани ценови параметри -1 бр.запечатан 
непрозрачен плик.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на 
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа 
грешка в представените документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника “ХЕЛТ 2000“ЕООД, Оферта с вх. № 
59/06.02.2020г., 15:45ч.и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно реши и допуска на по-късен етап, до 
разглеждане на офертата на участника “ХЕЛТ 2000“ЕООД за съответствие на предложението с 
предварително обявените условия.
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В срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокола по чл.54, ал.8 от ППЗОП и съгласно 
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.

С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 28.02.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.Мимоза Иванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАЛ "проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ:

Ловеч

Ловеч

2. Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

3. Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД

4.Радослав Райков -  магистър фармацевт при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД

5.Ралица Иванова -  старши лаборант в Клинична лаборатория при МБАЛ ’’проф.д- 
р.Параскев 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

8. Виолета Венкова Кръстева -  мед.сестра в стерилизационна към МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

9. Емилия Димитрова Йочева -  старша медицинска сестра Отделение по 
Неонатология към МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

Ю.Таня Бочева Калчева -  лаборант Обща и клинична патология към МБАГГпроф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

11.Цветомира Шонова -  анестезиологична медицинска сестра ОАИЛ към 
МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
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