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Р Е Ш Е Н И Е  
№ $  от 28.04.2020Г.

за отмяна на Решение № 7 от 27.04.2020г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч за избор на изпълнител в обществена 
поръчка проведена чрез Открита процедура 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”.

На основание чл.22, ал.8, във връзка с чл.22, ап.1, т.6 и т.8 от ЗОП и в изпълнение на 
принципите на чл.2, ал.1, т.1-4 от ЗОП, във връзка с в постъпило по електронна поща на 
27.04.2020г, 17:09 часа Възражение с изх.№ 1698 от 27.04.2020г на участника “НОВА ГРУП 
ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. № 58/06.02.2020г., електронно подписано от управителя 
Мариан Предою с поставен входящ № в регистъра за обществени поръчки 132 от 28.04.2020г.

I.ОТМЕНЯМ:
1.Решение № 7 от 27.08.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ"проф.д-р.Параскев 
Стоянов”АД -  Ловеч за избор на изпълнител в обществена поръчка проведена чрез Открита 
процедура 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”.

На 27.04.2020г, 17:09 в електронната поща на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов" АД е 
постъпило Възрежение с изх.№ 1698 от 27.04.2020г на участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ 
СРЛ, Оферта с вх. № 58/06.02.2020г., електронно подписано от управителя Мариан Предою с 
поставен входящ № в регистъра за обществени поръчки 132 от 28.04.2020г.
Участникът “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ смята, че комисията и Възложителя не разглеждат 
офертите на участниците при равни конкурентни условия, а поставят някои участници с 
предимство пред други и по този начин се стига до извода, че е повлияно на тяхното решение. И 
излага следните мотиви „В Решение № 7 и Приложение №1 към него по Обособена позиция № 1 
- ном. № 1.14., № 1.16. е класиран участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД с медицински изделия, 
за които според Вас е представил Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа 
от ЗМИ - представени извлечения за всяка номенклатура N° за която участника е 
предоставил оферта, окомплектована по номенклатурни номера и съответните артикулни 
номера.

Именно в безплатния електронен регистър поддържан от ИАЛ - Електронна база данни на
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медицинските изделия, заплащани с обществени средства (https://meddev.bda.bg) фирма 
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД има регистрирани 245 медицински изделия, сред които изобщо не 
присъстват оферираните от нея по Обособена позиция № 1 - ном. № 1.14., № 1.16. и класирани 
от комисията като спечелили обществената поръчка. В базата данни на ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ 
ЕООД няма регистрирани никакви контейнери за урина, фекалии, храчки и микроб. Изсл., нито 
има регистрирани стерилни тампони за секрети или спекталети, дори няма данни за фирма 
производител РОНГУЕ. Също така прави впечатление, че по Обособена позиция № 1 - ном. № 
1.14. фирма ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД оферира по всички 4 подноменклатури (1.14.1., 1.14.2., 
1.14.3., 1.14.4.), които са съвсем различни медицински изделия, посочени в Техническата 
спецификация на Възложителя, абсолютно един и същи продукт (един и същ кат. номер), който 
дори е офериран на различна цена и по четирите номенклатури и се предлага забележете и в 
различни опаковки. Друг е въпросът защо контейнера за урина е 15 мл.?
Фактите изложени по-горе довеждат до заключението, че комисията и Възложителя не 
разглеждат офертите на участниците при равни конкурентни условия, а поставят някои 
участници с предимство пред други и по този начин се стига до извода, че е повлияно на тяхното 
решение.
В Решение № 7 посочвате, че прекратявате процедурата в частта й както следва: Позиции, за 
които не е постъпила нито една оферта и няма участник, който да се е явил, както следва: 
Частично Обособена позиция № 3. от номенклатура № 3.1. до № 3.8 вкл. и номенклатура № 
3.11.; Мотиви довели до частичното прекратяване: На основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП за 
посочените обособени позиции и съответно само за номенклатурите от обособените позиции не 
е постъпила нито една оферта.
Посоченото решение не е вярно, тъй като НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ е оферирала по 
Обособена позиция № 3 - ном. № 3.1., № 3.3.
В Решение № 7 и Приложение №1 към него по Обособена позиция № 4.55. е класиран участника 
ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД с медицински изделия, за които според Вас е представил 
Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ - представени извлечения за 
всяка номенклатура Ns за която участника е предоставил оферта, окомплектована по 
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
Именно в безплатния електронен регистър поддържан от ИАЛ - Електронна база данни на 
медицинските изделия, заплащани с обществени средства (https://meddev.bda.bg) фирма 
ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД има регистрирани 156 медицински изделия, сред които изобщо не 
присъстват оферираните от нея по Обособена позиция № 4.55. и класирани от комисията като 
спечелили обществената поръчка. В базата данни на ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД няма 
регистрирани никакви Елайза тестове на фирмите производителки Vidia/Чехия и АВ, нито има 
изобщо регистрирани Елайза тестове за Borrelia. В регистрираните от ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ 
ООД Елайза тестове на фирмата производителка Adaltis са отбелязани само 4 записа, сред 
които изобщо не присъстват тези с които тя участва и е спечелила - HAV IgM и НВс IgM.
Още повече, че оферираните от ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД Елайза тестеве по 4.55.6. и 4.55.7. 
не са коректни, тъй като Елайза тестовете, които фирмата производителка VIDIA spol. s r.o., 
Чехия произвежда са със следните каталожни номера:

Product Method Evaluation Wells Sample Sen
sitiuitv/Snenifi

serum, plasma,
anti-Borreliia recomb. 

IgG + VIsE (CSF)
ELISA semiquant.

quant.
96 cerebrospinal fluid, 

synovial 1 lu id
95%/99%

serum, plasma,
anti-Borrelia recomb. 

IgM (CSF)
ELISA semiquant.

quant.
96 cerebrospinal fluid, 

synovial "fluid
99%/97%

А не с посочените от ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД (ODZ-282 и ODZ-281).“
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След извършена проверка от Възложителя относно цитираната във Възражение изх.№
1698 от 27.04.2020г обособена позиция № 1, ном.№ 1.14.

1 .14 .1 .Контейнери стерилни за урина бр. 2000
1.14.2.Контейнери стерилни за ф екални проби бр. 1000
1.14.3.Контейнери стерилни за храчки бр. 1000
1.14.4.Контейнери стерилни за вземане на микробиологична проба от бронх ______бр. 50

включваща цитираните артикулни номера, участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с 
вх. № 56/06.02.2020г., 13:20ч. е приложил в офертата си Образец № 4 -  Предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на 
Възложителя и към него е приложил Извлечение от Списъка списък на медицинските изделия по 
чл. 30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се 
заплащат. Като участника собственоръчно на разпечатката е поставил номерация ном.1.14 -  
артикули от № 1 до № 4 вкл., стр. 155 от номерацията на офертата на “ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ“ЕООД. Възложителя служебно направи справка в електронния списък на 
медицинските изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на интернет 
адрес - https://www.bda.bg/bq/, като констатира, че под цитирания код на медицинско изделие в 
регистъра № 06DV0000022844 -  производителя е СИТОТЕСТ ЛАБУЕЕЪР МАНИФАКТОРИНГ, а 
не ХУИДА МЕДИКЪЛ както е декларираното от участника. Също така лицето, което пуска 
изделието на пазара и регистрирания търговец на едро е ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, а не 
“ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД. Продукта е контейнери 15мл-200мл.

Гореописаното е достатъчно основание да се приеме, че изложените във Възражение изх.№ 
1698 от 27.04.2020г на “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ твърдения са основателни.

С оглед изложените съображение в подаденото Възражение и извършена проверка по 
обособена позиция № 1, ном.№ 1.14.,

II. НАРЕЖДАМ:

1.Комисията, назначена със Заповед № 76/07.02.2020г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, за разглеждане, оценка и класиране на оферти, 
да възобнови работата си. Комисията да продължи процедурата от етап разглеждане на 
представените технически предложения, като съобрази и изложените констатации във 
Възражение с изх.№ 1698 от 27.04.2020г на участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, 
Оферта с вх. № 58/06.02.2020г.
На основание полученото Възражение и изложените мотиви в него, комисията може да приложи 
чл.54, ал.13 от ППЗОП, като при необходимост да изисква разяснения за данни, заявени от 
участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация 
от други органи и лица.

III. На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки копие във връзка с §131, 
ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗОП, изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила 01.01.2020 г., от настоящото 
решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.

IV. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП и §134 от ПЗР към ЗИДЗОП, изм. и доп. 
ДВ, бр. 102 от 2019 г„ в сила 01.01.2020 г, Решението да се публикува под формата на 
електронен документ в профила на купувача към електронната преписка на обществена поръчка 
с електронен адрес: http://www.mbal-lovech.com/00732-2019-0013.htm.

V. С определения изпълнител да бъде сключен договор за възлагане на обществената 
поръчка, при условията на чл.112 от ЗОП.
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VI. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисията за защита на 
конкуренцията, адрес : Република България, гр. София 1000, бул. „Витоша” №18, тел. 02 935 61 
13, факс; 02 980 73 15, ел. поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: https://www.cpc.bq/ Ср ок : 
Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от датата на получаването 
на Решението, пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196, ал. 1, т. 1 във 
връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

Контрола по изпълнение на решението ще упражнявам лично.
Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица по компетентност.

Съгласувано с юрист:...........................
Адвокат Мариана Иванова

Изпълнителен директор на МБАЛ АД Ловеч 
/д-р. Румяна Нановска /
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