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

ПРОТОКОЛ № 1

Днес 05.08.2020г. на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществени поръчки, съгласно чл.54 и 
последващите от ППЗОП, във връзка с Решение № 15/12.06.2020г. 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, 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 № 295/20.07.2020г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Мимоза Иванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАП ’’проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ: 2. Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

3. Маргарита Коева Христова -  оперативен счетоводител в МБАЛ "проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч

4. Росица Дикова -  фармацевт при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч 
б.Ралица Иванова -  старши лаборант в Клинична лаборатория при МБАЛ "проф.д-

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

Стоянов” АД Ловеч
7. Дафинка Василева Дочева - Атанасова - ст. мед. сестра в ОАИЛ към МБАЛ”проф.д- 

р.Параскев Стоянов" АД Ловеч.
Назначената комисия пълен състав започна своята работа на 20.07.2020г. от 09.30 часа в 

библиотеката на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов"АД - гр.Ловеч ул.Съйко Съев № 27, етж.2.
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 №15/12.06.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч ,с Ю № 983351 и обявление за поръчка с ID № 983370 от 12.06.2020 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 № 00732-2020-0003 и 
Решението, Обявлението за поръчка са публикувани на 15.06.2020г. Документацията , Приложенията и 
образците са публикувани също на 17.06.2020г. съгласно притурката към Официален вестник на ЕС 
(OB S) брой 116 с дата 17.06.2020г. -2020/S116-281225.
2. В срока за получаване на офертите за участие в обществената поръчка, видно от Протокол по чл.48, 
ал.6 от ППЗОП -  17.07.2020г., 16:00 часа са постъпили следните оферти :

1..АКВАХИМ 2020“ ЕООД, Оферта с вх.№ 186/14.07.2020г„ 9:34ч.
2. „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД, Оферта с вх.№ 191/16.07.2020г„ 10:37ч.
3. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 192/16.07.2020г„ 12:29ч.
4. ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Оферта с вх.№ 193/16.07.2020г., 13:57ч.
5. „ОПТИМ КО“ ООД, Оферта с вх.№ 194/16.07.2020г„ 13:58ч.
6. “ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД, Оферта с вх.№ 195/17.07.2020г., 8:58ч.
7. “РИДАКОМ“ЕООД, Оферта с вх.№ 196/17.07.2020г., 9:02ч.
8. “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД, Оферта с вх.№ 197/17.07.2020г„ 9:20ч.
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9.“МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГООД, Оферта с вх.№ 198/17.07.2020г., 9:24ч. 
Ю.“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г„ 9:26ч.

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, 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
Съгласно Обявлението за обществена поръчка и документацията към поръчката Възложителя е 

предоставил възможност на участниците на основание чл.47, ал.10 от ППЗОП при еднакви критерии за 
подбор на две или повече обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 да се представят общо.

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 №3 -  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 23.07.2020г., 24.07.2020г., 
28.07.2020г., 29.07.2020г.,31.07.2020г., 03.08.2020г. и 05.08.2020г. 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 „АКВАХИМ 2020“ ЕООД, Оферта с вх.№ 186/14.07.2020г., 
9:34ч.:

№ Изискани документи от Възложителя/Представени 
документи от Участници

Констатации от комисията

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

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Елица Рускова -  
пълномощник.

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен и електронно подписан 
с електронен подпис от Веска Ганчева 
Жечева -  Управител и едноличен собственик 
на капитала и от Елица Рускова 
упълномощен представител на Веска 
Ганчева Жечева -  Управител. Пълномощник 
на: Веска Ганчева Жечева Управител на 
Аквахим 2020 ЕООД, съгласно Пълномощно 
№ 1112 от 24.04.2020 г., заверено от Нели 
Каракашева, помощник -  нотариус по 
заместване при Ваня Карасанова - Тончева, 
нотариус в район CPC, per. № 444 на Нотар. 
Камара.
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След направена проверка от членовете на 
комисията на сайта на Агенция по 
вписванията - Търговски регистър и регистър 
на ЮЛНЦ -  Справки - Актуално състояние е 
констатирано единодушно, че декларираната 
информация в тази част, съответства на 
информация от Търговски регистър.

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. 
Участника е декларирал, Нотариално заверено 
Пълномощно за упълномощаване на Елица Рускова 
упълномощен представител на Веска Ганчева Жечева -  
Управител. Пълномощник на: Веска Ганчева Жечева 
Управител на Аквахим 2020 ЕООД, съгласно Пълномощно 
№ 1112 от 24.04.2020 г., заверено от Нели Каракашева, 
помощник -  нотариус по заместване при Ваня Карасанова - 
Тончева, нотариус в район CPC, per. № 444 на Нотар. 
Камара. Участника прилага за доказателство на 
декларираните в тази част обстоятелства цитираното 
пълномощно.

Липсва основание за отстраняване

Участника е декларирал В ЕЕДОП, че участва за - ОП 10, 
номенклатурни единици № 10.1 (10.1.1 -10.1.3), 10.4, 10.5, 
10.7, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.14, 10.15, 10.17, 10.19, 
10.20,10.21,10.25,10.27.

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

Част IV  А „ГОДНОСТ” от ЕЕД О П :
1.Участника е декларирал наличие на Разрешение за 
търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл.77 от 
ЗМИ, издадено от ИАЛ, съответно : Изпълнителна агенция 
по лекарствата, Разрешение номер BG/WDA/MD- 
0212/27.01.2020 г. Разрешителното е безсрочно. Вписал е 
информация за Регистър към Изпълнителна Агенция по 
Лекаоствата : httD://www.bda.ba/ba/ за доказване на 
декларираните обстоятелства в тази част. След направена 
справка в цитирания регистър на интернет адрес : 
httDs://www.bda.ba/ba/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%

Липсва основание за отстраняване

D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8/%D1 %80%D0%B5%D0%
B3%D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8- 
%D0%BD%D0%B0-
%D1 %82%D1 %8A%D1 %80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1
%86%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0
%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Комисията единодушо констатира, че участника фигурира в 
Регистър на издадените разрешения за търговия на едро с 
медицински изделия с разрешително № BG/WDA/MD-0212,
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дата на издаване 27.01.2020г. и категория МИ “ 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 07, 08, 09,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16“. 
Разрешителното е без пореден № в регистъра на 
издадените разрешения за търговия на едро с медицински 
изделия.
Участника е декларирал, че е вписан в Търговски регистър 
и регистър на ЮЛНЦ и е предоставил интернет адрес : 
https://Dublic.brra.ba/CheckUDs/Default.ra70. След направена 
справка на интернет адрес 
httDs://Dublic.brra.ba/CheckUDs/Verifications/ActiveCondition.ra
комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
Част IV, раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ 
от Е Е Д О П :
Сертификат ISO 9001:2015, сертификат номер BAS QMS v 
20041925-1, издаден на 21.01.2020, валиден до 20.01.2023, 
с обхват: Търговия и дистрибуция на химикали, реактиви, 
медицински изделия и оборудване. Сервизна, логистична и 
консултантска дейност и обучение. Сертификатът е 
издаден от Верификация ООД.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

Липсва основание за отстраняване

В) Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност, когато е приложимо -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

Г) При участници обединения, които не са юридически лица -  
копие от документ за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с настоящата 
обществена поръчка -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

Д) Техническо предложение:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец № 3 -  за обособена позиция № 
10, номенклатурни номера № 10.1 (10.1.1 - 10.1.3), 10.4, 
10.5, 10.7, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.14, 10.15, 10.17, 
10.19,10.20,10.21,10.25,10.27.

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

Към поедложението за изпълнение на полъчката се -

поилата:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника 

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.

1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 
съответното медицинско изделие, за което участника 
участва, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED 
за инциденти/потенциални инциденти през последните две 
години, както и блокирани или изтеглени партиди от

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.
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същото медицинско изделие през последните 2 години.
Без да е изисквано от Възложителя, Участника прилага :
1. Писмо с изх.№ 26564/01,07.2020г. от ИАЛ че за 
медицинските изделия за които подава оферта няма 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
2. Декларация за съответствие относно обстоятелството, че 
медицинските изделия отговарят на изискванията на 
Директива 98/79 на ЕС за ИН ВИТРО медицински изделия
-  копие на английски език -  заверено с гриф „Вярно с 
оригинала“ и превод на български език от заклет преводач
-  оригинал.

2. Участникът прилага извадки от каталог, от който да е видно 
безспорното съответствието на оферираното медицинско 
изделия със заложените технически изисквания от 
Възложителя в Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация към настоящата Документация. -  копия 
заверен с „Гриф Вярно с оригинала“, с маркиране на 
обособената позиция № и съответната номенклатура № , 
за която се отнася предоставената информация.

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

Е) ПЛИК "Предлагани ценови параметри" -  Участника 
предоставя в офертата си 16 броя запечатани непрозрачен 
плика с надписи „Плик предлагани ценови параметри“ - 
Като участника на всеки плик е описал не обособена 
позиция № и номенклатурна единица №.

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

От гореизложеното комисията единодушно констатира, 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 „АКВАХИМ 2020“ ЕООД, Оферта 
с вх.№ 186/14.07.2020г., 9:34ч. 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 „АКВАХИМ 2020“ ЕООД, Оферта с вх.№ 186/14.07.2020г., 
9:34ч. за съответствие на предложението с предварително обявените условия от Възложителя.

2.Представени документи от участника „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
191/16.07.2020Г., 10:37ч.:______________________________________________________ ____________

№ Изискани документи от Възложителя/Представени 
документи от Участници

Констатации от комисията

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

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Людмила Зафирова 
-  Управител.

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен и електронно подписан 
с електронен подпис от Людмила Зафирова 
-  Управител и едноличен собственик на 
капитала.
След направена проверка от членовете на 
комисията на сайта на Агенция по 
вписванията - Търговски регистър и регистър
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на ЮЛНЦ -  Справки - Актуално състояние е 
констатирано единодушно, че декларираната 
информация в тази част, съответства на 
информация от Търговски регистър.

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

Участника е декларирал в ЕЕДОП, че участва за - 
Обособена позиция № 1, номенклатура № 1.109; 
Обособена позиция №2, номенклатури с № 2.1,2.5,2.6,2.7

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

Част IV  А „ГОДНОСТ” от Е ЕД О П :
1.Участника е декларирал наличие на Разрешение за 
търговия на едро с медицински изделия рег.№ IV-P-T/
МИ-132/23.11.2007г., Разрешение за промяна № IV-П-Т/МИ 
687/03.05.2011 г.; Срок на валидност: Безсрочни, Категории: 
03, 04, 05, 06, 07, 09,10,14,15 Издаден(о) от ИАЛ. Вписал 
е информация за Регистър към Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата : www.bda.ba за доказване на деклаоиоаните 
обстоятелства в тази част. След направена справка в 
цитирания регистър на интернет адрес 
httDs://www.bda.ba/ba/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%

Липсва основание за отстраняване

D1 %81 %D 1 %82%D 1 %80%D0%B8/%D 1 %80%D0%B5%D0%
B3%D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8- 
%D0%BD%D0%B0-
%D1 %82%D1 %8A%D1 %80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1
%86%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0
%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Комисията единодушно констатира, че участника фигурира 
в Регистър на издадените разрешения за търговия на едро 
с медицински изделия с разрешително № IV-P-T / МИ 132 
дата на издаване 23.11.2007г. и категория МИ “ 03, 04, 05, 
06,07,09,10,14,15“. Разрешителното е с пореден № 129 в 
регистъра на издадените разрешения за търговия на едро 
с медицински изделия.
Участника е декларирал, че е вписан в Търговски регистър 
и регистър на ЮЛНЦ и е предоставил интернет адрес : 
httDS.7/Dublic.brra.ba/CheckUDs/Default.ra?0. След направена 
справка на интернет адрес 
httDS.Y/public.brra.ba/CheckUDsA/erifications/ActiveCondition.ra
комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
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Част IV, раздел „Г “: „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ 
от Е Е Д О П :
Участника е декларирал наличие на Сертификат 
№23063/11/S за система за управление на качеството на 
„Интер Бизнес 91” ЕООД, съответства на стандарт ISO 
9001:2015, издаден от RINAServices S.p.A, с обхват на 
приложение: Търговия с медицинска апаратура и резервни 
части, диагностични тестове и реактиви, медицински 
изделия и консумативи. Сервиз на медицинска апаратура, 
Първо издание 06.04.2011г., Валиден до 23.03.2023г. 
Последна промяна 20.03.2020г. Подновен на 20.03.2020г. 
Издаден от RINA Services S.p.A 
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

Липсва основание за отстраняване

В) Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност, когато е приложимо -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

П При участници обединения, които не са юридически лица -  
копие от документ за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с настоящата 
обществена поръчка -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

J L _ Техническо предложение:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец № 3 :

1. За обособена позиция № 1, номенклатурни номера 
№№1.109

2. За обособена позиция № 2 , номенклатурни номера 
№2.1,2.5, 2.6,2.7

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:

1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника 
на хартиен носител и на електронен носител CD, за :

1. За обособена позиция № 1, номенклатурни номера 
№№1.109

2. За обособена позиция № 2 , номенклатурни номера 
№2.1,2.5, 2.6, 2.7

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

1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 
съответното медицинско изделие, за което участника 
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, з а :

1. За обособена позиция № 1, номенклатурни номера 
№№1.109

2. За обособена позиция № 2 , номенклатурни номера 
№ 2.1,2.5,2.6, 2.7

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

2. Участникът прилага извадки от каталог, от който да е видно 
безспорното съответствието на оферираното медицинско 
изделия със заложените технически изисквания от 
Възложителя в Приложение № 1 -  Техническа

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.
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спецификация към настоящата Документация. -  копия 
заверени с „Гриф Вярно с оригинала“, с маркиране на 
обособената позиция № и съответната номенклатура № , 
за която се отнася предоставената информация.

■

Е) ПЛИК "Предлагани ценови параметри" -  Участника 
предоставя в офертата си 5 броя запечатани непрозрачен 
плика с надписи „Плик предлагани ценови параметри“ - 
Като участника на всеки плик е описал не обособена 
позиция № и номенклатурна единица №.

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

От гореизложеното комисията единодушно констатира, 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 „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД, 
Оферта с вх.№ 191/16.07.2020г., 10:37ч. 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 „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД, Оферта с вх.№ 191/16.07.2020г., 
10:37ч. за съответствие на предложението с предварително обявените условия от Възложителя.

З.Представени документи от участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
192/16.07.2020г., 12:29ч.:______________

№ Изискани документи от Възложителя/Представени 
документи от Участници

Констатации от комисията

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

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Валентин Кръстев -  
Управител.

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен и електронно подписан 
с електронен подпис от Валентин Кръстев -  
управител и от Георги Валентинов Кръстев 
едноличен собственик на капитала.
След направена проверка от членовете на 
комисията на сайта на Агенция по 
вписванията - Търговски регистър и регистър 
на ЮЛНЦ -  Справки - Актуално състояние е 
констатирано единодушно, че декларираната 
информация в тази част, съответства на 
информация от Търговски регистър.

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

Участника е декларирал в ЕЕДОП, че участва за - ОП 1 -
1.1. ;1.2.;1.3.;1.4.;1.7.;1.8.;1.10.;1.12.;1.19.;1.20.; 1.28.; 1.100.; 
1.102.; 1.103.; 1.104.;1.105.;1.106.; ОП 1 Н.Е. 1.107. -
1.107.1. ; 1.107.2.; 1.107.3.; 1.107.4.; ОП 1 Н.Е. 1.108. - 
1.108.1 ,;1,108.2.;1,108.3.;1,108.4.;1,108.5.;1,108.6.;1,108.7.;1. 
108.8.;1.108.9.; ОП 2 -  2.1.; 2.12.; ОП 4 - 4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3.; 
4.3.4.;4.3.5.;4.3.6.;ОП4.4. 4.4.1.; 4.4.2. ;4.4.3. ;4.4.4.; 4.4.5.; 
4.4.6.; 4.4.7.; ОП 5.3. - 5.3.1.;5.3.2.;5.3.3.;5.3.4.; ОП 5.4. -

Липсва основание за отстраняване
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5.4.1.;5.4.2.;5.4.3.;5.4.4.;ОП6.43,- 6.43.1.; 6.43.2.; 6.43.3.;
6.43.4. ; 6.43.5.; 6.43.6.; 6.43.7.; 6.43.8.; 6.43.9.; 6.43.10.; 
6.43.11.; 6.43.12.; ОП 6.44. -6.44.1.; 6.44.2.; 6.44.3.; 6.44.4.;
6.44.5. ; 6.44.6.; 6.44.7.; ОП 6.53. 6.53.1.; 6.53.2.; 6.53.3.; 
6.53.4.; 6.53.5.; 6.53.6.;
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване”
участникът е декларирал липсата на основания за 
изключване

Липсва основание за отстраняване

Част IV  А „ГОДНОСТ” от ЕЕД О П :
1.Участника е декларирал наличие на Разрешение за 
търговия на едро с медицински изделия рег.№ IV-P-T/ 
ми-109//02.11.2007 Издаден от ИАЛ. Вписал е информация 
за Регистър към Изпълнителна Агенция по Лекарствата : 
www.bda.ba за доказване на декласираните обстоятелства 
в тази част. След направена справка в цитирания регистър 
на интернет адрес 
httos://www.bda.ba/ba/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%

Липсва основание за отстраняване

D1 %81 % D1 %82 % D1 %80%D0%B8/%D1 %80%D0%B5%D0%
B3%D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8- 
%D0%BD%D0%B0-
%D1 %82%D1 %8A%D1 %80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1
%86%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0
%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Комисията единодушно констатира, че участника фигурира 
в Регистър на издадените разрешения за търговия на едро 
с медицински изделия с разрешително № IV-P-T / МИ 109 
дата на издаване 02.11.2007г. и категория МИ “ фирмата 
ще търгува с всички категории“. Разрешителното е с 
пореден № 106 в регистъра на издадените разрешения за 
търговия на едро с медицински изделия.
Участника е декларирал, че е вписан в Търговски регистър 
и регистър на ЮЛНЦ и е предоставил интернет адрес : 
httDS.7/Dublic.brra.ba/CheckUos/Default.ra?0. След направена 
справка на интернет адрес 
httDS.V/Dublic.brra.ba/CheckUDsA/erifications/ActiveCondition.ra
комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
Част IV, раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ 
от ЕЕДОП :
Участника е декларирал наличие на Сертификат ISO 9001 
:2015 No.30455/A/0001/UK/En ;Пореден номер:5; Дата 
на издаване: от 10.04.2018г.; Срок на валидност: до 
09.04.2021 г., с обхват : Търговия на едро с медицински 
изделия и медикаменти Издаден от URS. За доказване на 
декларираните обстоятелства в тази част участника е 
приложил следният интернет адрес : www.urs.com .

Липсва основание за отстраняване
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Комисията не открива регистър откъдето може да провери 
декларираните обстоятелства.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

В) Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност, когато е приложимо -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

Г) При участници обединения, които не са юридически лица -  
копие от документ за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с настоящата 
обществена поръчка -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

_flL_ Техническо предложение:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец № 3 :
1.3а обособена позиция № 1 ОП 1 -
1.1. ;1.2.;1.3.;1.4.;1.7.;1.8.;1.10.;1.12.;1.19.;1.20.; 1.28.; 1.100.; 
1.102.; 1.103.; 1.104.;1.105.;1.106.; ОП 1 Н.Е. 1.107. -
1.107.1. ; 1.107.2.; 1.107.3.; 1.107.4.; ОП 1 Н.Е. 1.108. -
1.108.1. ; 1.108.2.; 1.108.3.; 1.108.4.; 1.108.5.; 1.108.6.; 
1.108.7.; 1.108.8.; 1.108.9.;
2.3а обособена позиция № 2 - ОП2 -2.1.; 2.12.;
3.3а обособена позиция № 4 - ОП4 -4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3.; 
4.3.4.;4.3.5.;4.3.6.;ОП4.4. 4.4.1.; 4.4.2. ;4.4.3. ;4.4.4.; 4.4.5.; 
4.4.6.; 4.4.7.;
4.3а обособена позиция № 5 - ОП 5.3.- 
5.3.1 ,;5.3.2.;5.3.3.;5.3.4.; ОП 5.4. - 5.4.1 .;5.4.2.;5.4.3.;5.4.4.; 
5.3а обособена позиция № 6 - ОП6.43.- 6.43.1.; 6.43.2.;
6.43.3. ; 6.43.4.; 6.43.5.; 6.43.6.; 6.43.7.; 6.43.8.; 6.43.9.; 
6.43.10.; 6.43.11.; 6.43.12.; ОП 6.44. -6.44.1.; 6.44.2.; 6.44.3.;
6.44.4. ; 6.44.5.; 6.44.6.; 6.44.7.; ОП 6.53. 6.53.1.; 6.53.2.; 
6.53.3.; 6.53.4.; 6.53.5.; 6.53.6.;

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:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника 

на хартиен носител и на електронен носител CD, з а :
1.3а обособена позиция № 1 ОП 1 -
1.1. ;1.2.;1.3.;1.4.;1.7.;1.8.;1.10.;1.12.;1.19.;1.20.; 1.28.; 1.100.; 
1.102.; 1.103.; 1.104.;1.105.;1.106.; ОП 1 Н.Е. 1.107. -
1.107.1. ; 1.107.2.; 1.107.3.; 1.107.4.; ОП 1 Н.Е. 1.108. -
1.108.1. ; 1.108.2.; 1.108.3.; 1.108.4.; 1.108.5.; 1.108.6.; 
1.108.7.; 1.108.8.; 1.108.9.;
2.3а обособена позиция № 2 - ОП2 -2.1.; 2.12.;
3.3а обособена позиция № 4 - ОП4 -4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3.; 
4.3.4.;4.3.5.;4.3.6.;ОП4.4. 4.4.1.; 4.4.2. ;4.4.3. ;4.4.4.; 4.4.5.; 
4.4.6.; 4.4.7.;
4.3а обособена позиция № 5 - ОП 5.3.- 
5.3.1 ,;5.3.2.;5.3.3.;5.3.4.; ОП 5.4. - 5.4.1 .;5.4.2.;5.4.3.;5.4.4.; 
5.3а обособена позиция № 6 - ОП6.43.- 6.43.1.; 6.43.2.;
6.43.3. ; 6.43.4.; 6.43.5.; 6.43.6.; 6.43.7.; 6.43.8.; 6.43.9.; 
6.43.10.; 6.43.11.; 6.43.12.; ОП 6.44. -6.44.1.; 6.44.2.; 6.44.3.;
6.44.4. ; 6.44.5.; 6.44.6.; 6.44.7.; ОП 6.53. 6.53.1.; 6.53.2.;

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.
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6.53.3.; 6.53.4.; 6.53.5.; 6.53.6.;
1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 

съответното медицинско изделие, за което участника 
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, за : 
1.3а обособена позиция № 1 ОП 1 -
1.1 .;1,2.;1.3.;1,4.;1,7.;1,8.;1,10.;1,12.;1,19.;1.20.; 1.28.; 1.100.; 
1.102.; 1.103.; 1.104.;1.105.;1.106.; ОП 1 Н.Е. 1.107. -
1.107.1. ; 1.107.2.; 1.107.3.; 1.107.4.; ОП 1 Н.Е. 1.108. -
1.108.1. ; 1.108.2.; 1.108.3.; 1.108.4.; 1.108.5.; 1.108.6.; 
1.108.7.; 1.108.8.; 1.108.9.;
2.3а обособена позиция № 2 - ОП2 -2.1.; 2.12.;
3.3а обособена позиция № 4 - ОП4 -4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3.; 
4.3.4.;4.3.5.;4.3.6.;ОП4.4. 4.4.1.; 4.4.2. ;4.4.3. ;4.4.4.; 4.4.5.; 
4.4.6.; 4.4.7.;
4.3а обособена позиция № 5 - ОП 5.3.-
5.3.1 ,;5.3.2.;5.3.3.;5.3.4.; ОП 5.4. - 5.4.1 ,;5.4.2.;5.4.3.;5.4.4.; 
5.3а обособена позиция № 6 - ОП6.43,- 6.43.1.; 6.43.2.;
6.43.3. ; 6.43.4.; 6.43.5.; 6.43.6.; 6.43.7.; 6.43.8.; 6.43.9.; 
6.43.10.; 6.43.11.; 6.43.12.; ОП 6.44. -6.44.1.; 6.44.2.; 6.44.3.;
6.44.4. ; 6.44.5.; 6.44.6.; 6.44.7.; ОП 6.53. 6.53.1.; 6.53.2.; 
6.53.3.; 6.53.4.; 6.53.5.; 6.53.6.;

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

2. Участникът прилага извадки от каталог, от който да е видно 
безспорното съответствието на оферираното медицинско 
изделия със заложените технически изисквания от 
Възложителя в Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация към настоящата Документация. -  копия 
заверени с „Гриф Вярно с оригинала“, с маркиране на 
обособената позиция № и съответната номенклатура № , 
за която се отнася предоставената информация -  на 
английски език и превод към тях от заклет преводач.

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

Е) ПЛИК "Предлагани ценови параметри" -  Участника 
предоставя в офертата си 5 броя запечатани непрозрачни 
плика с надписи „Плик предлагани ценови параметри“ - 
Като участника на всеки плик е описал обособена позиция 
№ и номенклатурна единица №.

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

От гореизложеното комисията единодушно констатира, 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 „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 
Оферта с вх.№ 192/16.07.2020г., 12:29ч. 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 „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
192/16.07.2020г., 12:29ч. за съответствие на предложението с предварително обявените условия от 
Възложителя.

4.Представени документи от участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Оферта с вх.№ 
193/16.07.2020Г., 13:57ч.:_________________________________________________________________________

№ Изискани документи от Възложителя/Представени Констатации от комисията
документи от Участници
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A) Опис на представените документи съдържащи се в 
офертата -  Образец № 1.

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Теодора Павлова -  
Управител.

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен и електронно подписан 
с електронен подпис от Теодора Иванова 
Павлова и Димитър Борисов Илиев -  
управители и съдружници. След направена 
проверка от членовете на комисията на 
сайта на Агенция по вписванията - Търговски 
регистър и регистър на ЮЛНЦ -  Справки - 
Актуално състояние е констатирано 
единодушно, че декларираната информация 
в тази част, съответства на информация от 
Търговски регистър.

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

Участника е декларирал в ЕЕДОП, че участва за - ОП №2 
(2.50.1-2.50.6); ОП №3 (3.33,3.34,3.35,3.37)

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП.
1.Участника е декларирал наличие на Разрешение за 
търговия на едро с медицински изделия рег.№ IV-Р-Т/МИ 
116/15.11.2007г. категория 4 - Електро-механични 
медицински изделия категория 6 - Ин-витро диагностични 
изделия. Вписал е информация за Регистър към 
Изпълнителна Агенция по Лекарствата : www.bda.bq за 
доказване на декларираните обстоятелства в тази част. 
След направена справка в цитирания регистър на интернет 
адрес
httos://www.bda.ba/ba/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%

Липсва основание за отстраняване

D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8/%D1 %80%D0%B5%D0%
B3%D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D1 %82%D1 %8A%D1 %80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1
%86%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0
%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Комисията единодушно констатира, че участника фигурира 
в Регистър на издадените разрешения за търговия на едро 
с медицински изделия с разрешително № IV-P-T/М И 116 
дата на издаване 15.11.2007г. и категория МИ “ 04, 06 “. 
Разрешителното е с пореден № 114 в регистъра на 
издадените разрешения за търговия на едро с медицински 
изделия.
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Участника е декларирал, че е вписан в Търговски регистър 
и регистър на ЮЛНЦ и е предоставил интернет адрес : 
httDs://Dublic.brra.ba/Checkl)Ds/Default.ra?0 вписано в 
Търговския регистър, парт. 108759, том 1466, стр. 227 ЕИК/ 
Булстат : BG 175152005. След направена справка на 
интернет адрес 
httDs://Dublic.brra.ba/CheckUDs/Verifications/ActiveCondition.ra
комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
Част IV, раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ 
от Е ЕД О П :
Участника е декларирал наличие на Сертификат от 
INTERTEK 9001:2015 QMS171204-01, издаден на 
28.11.2018г., валиден до 15.01.2021 г. Продажба и 
поддръжка на медицинска лабораторна апаратура 
Търговия с лабораторни реактиви и консумативи. 
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

Липсва основание за отстраняване

В) Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност, когато е приложимо -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

n При участници обединения, които не са юридически лица -  
копие от документ за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с настоящата 
обществена поръчка -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

Д) Техническо предложение:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец № 3:
1.3а обособена позиция № 2, номенклатурни номера № 
2.50 (2.50.1-2.50.6);
2.3а обособена позиция № 3 , номенклатурни номера № 
3.33,3.34,3.35,3.37;

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:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника 

на хартиен носител и на електронен носител CD, з а :
1.3а обособена позиция № 2, номенклатурни номера № 
2.50 (2.50.1-2.50.6);
2.3а обособена позиция № 3 , номенклатурни номера № 
3.33,3.34,3.35,3.37;

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

1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 
съответното медицинско изделие, за което участника 
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, з а :

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.
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1.3а обособена позиция № 2, номенклатурни номера № 
2.50 (2.50.1-2.50.6);
2.3а обособена позиция № 3 , номенклатурни номера № 
3.33,3.34,3.35,3.37;

2. Участникът прилага извадки от каталог, от който да е видно 
безспорното съответствието на оферираното медицинско 
изделия със заложените технически изисквания от 
Възложителя в Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация към настоящата Документация. -  копия 
заверени с „Гриф Вярно с оригинала“, с маркиране на 
обособената позиция № и съответната номенклатура № , 
за която се отнася предоставената информация.

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

Е) ПЛИК "Предлагани ценови параметри" -  Участника 
предоставя в офертата си 2 броя запечатани непрозрачен 
плика с надписи „Плик предлагани ценови параметри“ - 
Като участника на всеки плик е описал не обособена 
позиция № и номенклатурна единица №.

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

От гореизложеното комисията единодушно констатира, 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 „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, 
Оферта с вх.№ 193/16.07.2020г., 13:57ч. 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 „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Оферта с вх.№ 
193/16.07.2020г., 13:57ч. за съответствие на предложението с предварително обявените условия от 
Възложителя.

5.Представени документи от участника „ОПТИМ КО“ ООД, Оферта с вх.№ 194/16.07.2020г., 
13:58ч.:

№ Изискани документи от Възложителя/Представени 
документи от Участници

Констатации от комисията

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

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Теодора Павлова -  
Управител.

Б) Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДО П)-Образец №2.

Липсва основание за отстраняване
2 броя ЕЕДОП е представени и електронно 
подписани с електронни подписи от Анна 
Асенова Доцева -  Николова и Красимир 
Кирилов Николов- управители и съдружници. 
След направена проверка от членовете на 
комисията на сайта на Агенция по 
вписванията - Търговски регистър и регистър 
на ЮЛНЦ -  Справки - Актуално състояние е 
констатирано единодушно, че декларираната 
информация в тази част, съответства на 
информация от Търговски регистър.

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

Липсва основание за отстраняване
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критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Участника е декларирал в ЕЕДОП, че участва за - ОП 1, 
ном.ед. 13, 15, 20; ОП 3, ном.ед. 32, 65, 66, 67, 74, 79, 83, 
84, 87, 124, 126,129,134,136,151,155, 159,168, 169, 174, 
175,177 ; ОП 10, ном.ед. 24 и ОП 11, ном.ед. 3 и 4

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП.
1.Участника е декларирал наличие на Разрешение за 
търговия с медицински изделия No IV-Р-Т/МИ- 
162/06.12.2007 Безсрочна оторизация, дата 14.04.2015; 
обхват - представителство и продажба Издаден от 
Изпълнителна агенция по лекарства и е вписал 
наименованието на NUOVA АРТАСА Sri, което не е нужно и 
не става ясно за какъв документ се отнася. Вписал е 
информация за Регистър към Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата : www.bda.ba за доказване на декларираните 
обстоятелства в тази част. След направена справка в 
цитирания регистър на интернет адрес 
https://www.bda.ba/ba/%D1 %80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%

Липсва основание за отстраняване

D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8/%D1 %80%D0%B5%D0%
B3%D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8- 
%D0%BD%D0%B0-
%D1 %82%D1 %8A%D1 %80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1
%86%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0
%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Комисията единодушно констатира, че участника фигурира 
в Регистър на издадените разрешения за търговия на едро 
с медицински изделия с разрешително № IV-P-T / МИ 162 
дата на издаване 06.12.2007г. и категория МИ “ 6 „ 
Разрешителното е с пореден № 160 в регистъра на 
издадените разрешения за търговия на едро с медицински 
изделия.
Участника е декларирал, че е вписан в Търговски регистър 
и регистър на ЮЛНЦ и е предоставил интернет адрес : 
https://public.brra.ba/Checkllps/Default.ra70 : вписано в 
Търговския регистър, 175055104 Издаден от Агенция по 
вписванията След направена справка на интернет адрес 
https://public.brra.ba/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra
комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
Част IV, раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ 
от ЕЕДОП:
Участника е декларирал наличие на ISO 9001:2015 03465 / 
24.11.2017 Обхват: внос, търговия и дистрибуция на

Липсва основание за отстраняване
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лабораторно оборудване, консумативи, медицински 
изделия и апаратура. Сервиз на оборудване и апаратура. 
Издаден от ОТС. Вписал е данни на електронен адрес за 
проверка на декларираните обстоятелства, в тази част, 
както следва : http://www.otc-ba.com. Комисията не открива 
регистър откъдето може да провери декларираните 
обстоятелства на предоставения адрес.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

В) Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност, когато е приложимо -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

Г) При участници обединения, които не са юридически лица -  
копие от документ за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с настоящата 
обществена поръчка -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

J L _ Техническо предложение:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец № 3 :
1.3а обособена позиция № 1, номенклатури № 13,15,20; 
2.3а обособена позиция № 3 , номенклатурни номера № 
3.32, 3.65, 3.66, 3.67, 3.74, 3.79, 3.83, 3.84, 3.87, 3.124, 
3.126, 3.129, 3.134, 3.136, 3.151, 3.155, 3.159, 3.168, 3.169, 
3.174, 3.175, 3.177;
3. За обособена позиция № 10, номенклатури № 10.24;
4.3а обособена позиция №11, номенклатури № 11.3 и 11.4;

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:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника 

на хартиен носител и на електронен носител CD, з а :
1.3а обособена позиция № 1, номенклатури № 13,15,20; 
2.3а обособена позиция № 3 , номенклатурни номера № 
3.32, 3.65, 3.66, 3.67, 3.74, 3.79, 3.83, 3.84, 3.87, 3.124, 
3.126, 3.129, 3.134, 3.136, 3.151, 3.155, 3.159, 3.168, 3.169, 
3.174, 3.175, 3.177;
3. За обособена позиция № 10, номенклатури № 10.24;
4.3а обособена позиция №11, номенклатури № 11.3 и 11.4;

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

1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 
съответното медицинско изделие, за което участника 
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, з а : 
1.3а обособена позиция № 1, номенклатури № 13,15,20; 
2.3а обособена позиция № 3 , номенклатурни номера № 
3.32, 3.65, 3.66, 3.67, 3.74, 3.79, 3.83, 3.84, 3.87, 3.124, 
3.126, 3.129, 3.134, 3.136, 3.151, 3.155, 3.159, 3.168, 3.169, 
3.174, 3.175, 3.177;
3. За обособена позиция № 10, номенклатури № 10.24;
4.3а обособена позиция №11, номенклатури № 11.3 и 11.4;

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

2. Участникът прилага извадки от каталог, от който да е видно Представени документи, комисията ще ги
16
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безспорното съответствието на оферираното медицинско 
изделия със заложените технически изисквания от 
Възложителя в Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация към настоящата Документация. -  копия 
заверени с „Гриф Вярно с оригинала“, с маркиране на 
обособената позиция № и съответната номенклатура № , 
за която се отнася предоставената информация.

разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.

Е) ПЛИК "Предлагани ценови параметри" -  Участника 
предоставя в офертата си 1 брой запечатан непрозрачен 
плик с надпис „Плик предлагани ценови параметри“ .

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

От гореизложеното комисията единодушно констатира, 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 „ОПТИМ КО“ ООД, Оферта с 
вх.№ 194/16.07.2020г., 13:58ч. 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 „ОПТИМ КО“ ООД, Оферта с вх.№ 194/16.07.2020г., 13:58ч.за 
съответствие на предложението с предварително обявените условия от Възложителя.

б.Представени документи от участника “ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД, Оферта с вх.№ 195/17.07.2020г., 
8:58ч.:

№ Изискани документи от Възложителя/Представени 
документи от Участници

Констатации от комисията

А) Опис на представените документи съдържащи се в 
офертата -  Образец Ns 1.

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

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен и електронно подписан 
с електронен подпис от Пламен Антонов 
Калайджиев -  Управител и едноличен 
собственик на капитала. След направена 
проверка от членовете на комисията на 
сайта на Агенция по вписванията - Търговски 
регистър и регистър на ЮЛНЦ -  Справки - 
Актуално състояние е констатирано 
единодушно, че декларираната информация 
в тази част, съответства на информация от 
Търговски регистър.

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

Участника е декларирал в ЕЕДОП, че участва за - 
Обособена позиция 1, ном. от 1.69 до 1.76 и от 1.79 до 1.90

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

Част IV  А „ГОДНОСТ” от ЕЕД О П : Липсва основание за отстраняване
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1.Участника е декларирал наличие на Разрешение за 
търговия с медицински изделия No BG/WDA/MD-0113 - 
06.03.2019 г, безсрочно Издаден от Изпълнителна агенция 
по лекарствата. Вписал е информация за Регистър към 
Изпълнителна Агенция по Лекарствата 
https://www.bda.bg/images/stories/documents/registers/ 
Register_MD/20190329_register_MD.xls за доказване на 
декларираните обстоятелства в тази част. След направена 
справка в цитирания регистър на интернет адрес : 
https://www.bda.bg/ba/%D1 %80%D0%B5%D0%B3%D0%B8% 
D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8/%D1 %80%D0%B5%D0% 
B3%D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8- 
%D0%BD%D0%B0-
%D1 %82%D1 %8A%D1 %80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1 
%86%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0 
%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 
Комисията единодушно констатира, че участника фигурира 
в Регистър на издадените разрешения за търговия на едро 
с медицински изделия с разрешително № BG/WDA/MD- 
0113 дата на издаване 06.03.2019г. и категория МИ “ 01,02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 „ 
Разрешителното е без пореден № в регистъра на 
издадените разрешения за търговия на едро с медицински 
изделия.
Участника е декларирал, че е вписан в Търговски регистър 
и регистър на ЮЛНЦ и е предоставил интернет адрес : 
https://public.brra.bq/CheckUps/VerificationsA/erificationPerson 
Org.ra : вписано в Търговския регистър, ЕИК 200872196 
Издаден от Агенция по вписванията в Република България 
След направена справка на интернет адрес 
https://public.brra.bq/CheckUpsA/erifications/ActiveCondition.ra 
комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
Част IV, раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ 
от ЕЕДОП:
Участника е декларирал наличие на Certificate по.: 
20.02.524-QM, Title: ELPAK Издаден от INSPECT
INTERNATIONAL CERTIFICATION AND SURVEILLANCE 
SPEED. TIC. LTD. Sti. Издаден на 14.04.2020 г., Валиден до 
13.04.2021 г., Обхват на приложение: Внос, продажба, 
инсталиране и сервиз на медицинско оборудване, 
обзавеждане и апаратура, инструменти и консумативи, 
апарати със специфични функции и приложения. Вписал е 
данни на електронен адрес за проверка на декларираните 
обстоятелства, в тази част, както следва 
http://www.inspect.com.tr/belqesorqulama.html . Комисията

Липсва основание за отстраняване
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открива регистър откъдето може да провери 
декларираните обстоятелства на предоставения адрес и 
открива информация за декларирания сертификат и 
информация за валидност на същият.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

В) Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност, когато е приложимо -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

П При участници обединения, които не са юридически лица -  
копие от документ за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с настоящата 
обществена поръчка -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

Л _ Техническо предложение:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец № 3:
1 .За обособена позиция № 1, ном. от 1.69 до 1.76 и от 1.79 
до 1.90;

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:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника 

на хартиен носител и на електронен носител CD, з а :
1. За обособена позиция № 1, ном. от 1.69 до 1.76 и от 1.79 
до 1.90;

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

1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 
съответното медицинско изделие, за което участника 
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, з а : 
1. За обособена позиция № 1, ном. от 1.69 до 1.76 и от 1.79 
до 1.90;

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

2. Участникът прилага извадки от каталог, от който да е видно 
безспорното съответствието на оферираното медицинско 
изделия със заложените технически изисквания от 
Възложителя в Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация към настоящата Документация. -  копия 
заверени с „Гриф Вярно с оригинала“, с маркиране на 
обособената позиция № и съответната номенклатура № , 
за която се отнася предоставената информация.

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

Е) ПЛИК "Предлагани ценови параметри" -  Участника 
предоставя в офертата си 1 брой запечатан непрозрачен 
плик с надпис „Плик предлагани ценови параметри“ .

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

От гореизложеното комисията единодушно констатира, 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.№ 195/17.07.2020г., 8:58ч. и критериите за подбор на Възложителя.
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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, Оферта с вх.№ 195/17.07.2020г., 
8:58ч. за съответствие на предложението с предварително обявените условия от Възложителя.

7.Представени документи от участника “РИДАКОМ“ЕООД, Оферта с вх.№ 196/17.07.2020г., 9:02ч.:
№ Изискани документи от Възложителя/Представени 

документи от Участници
Констатации от комисията

А) Опис на представените документи съдържащи се в 
офертата -  Образец N° 1.

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

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен и електронно подписан 
с електронен подпис от Дечо Петров Дечев и 
Александър Дечев Дечев/едноличен 
собственик на капитала/ -  Управители. След 
направена проверка от членовете на 
комисията на сайта на Агенция по 
вписванията - Търговски регистър и регистър 
на ЮЛНЦ -  Справки - Актуално състояние е 
констатирано единодушно, че декларираната 
информация в тази част, съответства на 
информация от Търговски регистър.

Вписани са необходимите данни от част II информация 
за икономическия оператор. Участникът не е вписал 
всички необходими данни. 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. 
С ъгласно Е Е Д О П  „Когат о е приложимо, посочет е  
съот вет нат а обособена позиция или позиции, за  
коят о(коит о) иконом ическият  операт ор ж елае  да  
направи оф ерт а“ Участ ника не е декларирал в ЕЕДОП, за 
кои  обособени позиции участ ва.

Непълнота в подадената информация

В част Част II: Информация за икономическия оператор, 
Раздел А: Информация за икономическия оператор -  в 
частта за следната информация „Когато е приложимо, 
посочете съответната обособена позиция или позиции, за 
която(които) икономическият оператор желае да направи 
Оферта „ Участника не е декларирал в ЕЕДОП, за кои 
обособени позиции участва.

Непълнота в подадената информация

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

Липсва основание за отстраняване

Част IV  А „ГОДНОСТ” от Е ЕД О П :
1.Участника е декларирал наличие на Разрешително за 
търговия на едро с медицински изделия, per. № IV-P- 
Т/МИ498 от 17.07.2009 г. Срок на валидност - безсрочно. 
Издаден от Изпълнителна агенция по лекарствата. Не е 
вписал информация за Регистър към Изпълнителна 
Агенция по Лекарствата за доказване на декларираните 
обстоятелства в тази част. След направена справка на

Липсва основание за отстраняване
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сайта на Изпълнителна Агенция по Лекарствата регистър 
на интернет адрес 
httDs://www.bda.ba/ba/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%
D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8/%D1 %80%D0%B5%D0%
B3%D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8- 
%D0%BD%D0%B0-
%D1 %82%D1 %8A%D1 %80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1
%86%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0
%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Комисията единодушно констатира, че участника фигурира 
в Регистър на издадените разрешения за търговия на едро 
с медицински изделия с разрешително № IV-P-T / МИ 498 
дата на издаване 17.07.2009г. и категория МИ “ фирмата 
ще търгува с всички категории,, Разрешението е с пореден 
№ 488 в регистъра на издадените разрешения за търговия 
на едро с медицински изделия.
Участника е декларирал, че е вписан в Търговски регистър 
и регистър на ЮЛНЦ и е предоставил интернет адрес : 
www.brra.ba : вписано в Тъоговския регистър. Дружеството 
е пререгистрирано в Търговския регистър, воден от 
Агенцията по вписванията, с ЕИК175040885 Издаден от 
Агенция по вписванията. След направена справка на 
интернет адрес 
https://Dublic.brra.ba/CheckUDs/Verifications/ActiveCondition.ra
комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
Част IV, раздел „Г „ С х е м и  за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ 
от ЕЕДОП:
Участника е декларирал наличие на Сертификат на 
РИДАКОМ ЕООД : ISO 9001 : 2015 ,BG 16/93060 " 
Дистрибуция на лабораторни тестове,диагностични 
реагенти и китове лабораторни консумативи и оборудване, 
ин витро диагностични изделия,биотехнологични продукти 
.Сервизна дейност на лабораторна апаратура. Валиден от 
15.08.2018 до 14.08.2021. Издаден от SGS. Не е вписал 
данни на електронен адрес за проверка на декларираните 
обстоятелства, в тази част.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

Липсва основание за отстраняване

В) Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност, когато е приложимо -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

Г) При участници обединения, които не са юридически лица -  
копие от документ за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с настоящата 
обществена поръчка -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване
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Д) Техническо предложение:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец N9 3
1. обособена позиция N 1, номенклатурни номера: 1.1. 2.3.
2.8, 2.9, 2.10, 2.11. 2.12 2.39. 3.1, 3.2, 3.6, 3,7 3.8, 3.9, 3.10. 
3.11, 3.12, 3.13, 3.14. 3.15, 3.16. 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21. 
3,22 3.23.. 324. 3.25, 3.26, 3.27, 3.28. 3.29 3.30, 3,31. 3.32, 
3.33, 3.34. 3.35, 3.36. 3.37. 3.46, 3.47, 3.48. 3 65 3 66 3.67. 
3.68. 3.69. 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 4.44., 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 
3.79. 3.80. 3.81. 3.82, 3.83, 3.84, 3.85 3.86. 3.87, 3.88, 3.89,
3.9, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96. 3.97, 3.98, 3.99, 3.100, 
3.101, 3.102, 3.103 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 
3.110, 3.111, 3.112, 3.113. 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 
3.119, 3.120,3.121, 3.122,3.123, 3.124,3.125, 3.126. 3.126, 
3.128, 3.129, 3.130, 3.131,3.132,3.133, 3.134, 3.135, 3.136, 
3.137, 3.138,3.139,3.140,3.141,3.142,3.143,3.144, 3.145, 
3.146, 3.147, 3.148, 3.149, 3.150, 3.151, 3.152, 3.153,3.154, 
3.155,3.156,3.157,3.158,3.159,3.160,3.161, 3.162, 3.163, 
3.164,3.165, 3.166, 3.167,3.168, 3.169, 3.170, 3.171, 3.172, 
3.173. 3.174, 3.175, 3.176, 3.177. 3.178, 3.179, 3.180, 
3.181, 3.182, 3.183, 3.184, 3.185, 3.186, 3.187, 3.188. 
3.189, 3.190, 3.191, 3.192, 3.193, 3.194. 3.195, 3.196, 
3.197, 3.198, 3.199, 3.200, 3.201, 3.202, 3.203, 3.204, 
3.205,3.206, 3207. 3.208,3.209.3.210. 3,211,3.212, 
3.213, 3.214, 3.215, 3.216, 3.217, 3.218. 3.219, 3.220, 
3,221, 3.222., 3 223, 10.6, 10.11. 10.21, 10.23, 10.24, 10.25, 
11.1 11.2.11.3,11.4;
2. Образец № 3 - обособена позиция N3 , номенклатурни 
номера: 3.244.

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:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника 

на хартиен носител и на електронен носител CD, з а :
1. Приложение № 2, за обособена позиция № 1 
номенклатурни номера: 1.1. 2.3. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11. 2.12 
2.39. 3.1, 3.2, 3.6, 3,7 3.8, 3.9, 3.10. 3.11, 3.12, 3.13, 3.14. 
3.15, 3.16. 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21. 3,22 3.23.. 324. 3.25, 
3.26, 3.27, 3.28. 3.29 3.30, 3,31. 3.32, 3.33, 3.34. 3.35, 3.36. 
3.37. 3.46, 3.47, 3.48. 3 65 3 66 3.67. 3.68. 3.69. 3.70, 3.71, 
3.72, 3.73, 4.44., 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79. 3.80. 3.81. 3.82, 
3.83, 3.84, 3.85 3.86. 3.87, 3.88, 3.89, 3.9, 3.91, 3.92, 3.93, 
3.94, 3.95, 3.96. 3.97, 3.98, 3.99, 3.100, 3.101, 3.102, 3.103 
3.104,3.105,3.106,3.107,3.108,3.109,3.110, 3.111, 3.112, 
3.113. 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 3.119, 3.120,3.121, 
3.122,3.123, 3.124,3.125, 3.126. 3.126, 3.128, 3.129, 3.130, 
3.131,3.132,3.133,3.134,3.135,3.136,3.137, 3.138, 3.139, 
3.140, 3.141, 3.142, 3.143, 3.144, 3.145, 3.146, 3.147, 3.148, 
3.149, 3.150, 3.151, 3.152, 3.153,3.154, 3.155, 3.156, 3.157, 
3.158, 3.159,3.160, 3.161, 3.162, 3.163, 3.164, 3.165, 3.166, 
3.167, 3.168,3.169,3.170,3.171,3.172, 3.173. 3.174,3.175, 
3.176,3.177.3.178,3.179,3.180,3.181,3.182,3.183,3.184,3.185,

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.
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3.186, 3.187, 3.188. 3.189,3.190,3.191, 3.192, 3.193, 3.194. 
3.195,3.196,3.197,3.198,3.199,3.200,3.201,3.202,3.203,3.204, 
3.205, 3.206,3207.3.208,3.209.3.210. 3,211,3.212,3.213, 
3.214,3.215,3.216,3.217,3.218.3.219,3.220,3,221,3.222.,3 223, 
10.6,10.11.10.21,10.23,10.24,10.25,11.1 11.2.11.3,11.4 ; 
2. Приложение № 2 за обособена позиция N3 , 
номенклатурни номера: 3.244.

1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 
съответното медицинско изделие, за което участника 
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 към 
обособените позиции.

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

2. Участникът прилага извадки от каталог/брошура с 
техническа информация, от който да е видно безспорното 
съответствието на оферираното медицинско изделия със 
заложените технически изисквания от Възложителя в 
Приложение № 1 -  Техническа спецификация към 
настоящата Документация. -  копия заверени с „Гриф Вярно 
с оригинала“, с маркиране на обособената позиция № и 
съответната номенклатура № , за която се отнася 
предоставената информация.

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

Е) ПЛИК "Предлагани ценови параметри" -  Участника 
предоставя в офертата си 2 броя запечатани непрозрачни 
плика с надпис „Плик предлагани ценови параметри“, като 
съответно на единият плик е описал, че се отнасят за 
обособена позиция № 1 -  номенклатури № 1.1 -  11.4. и 
отделен запечатан плик с опис за обособена позиция № 3 -  
номенклатура 3.224.

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 “РИДАКОМ“ЕООД, Оферта с вх.№ 196/17.07.2020г., 
9:02ч. 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.

8.Представени документи от участника “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД, Оферта с вх.№ 197/17.07.2020г., 
9:20ч.: _________________

№ Изискани документи от Възложителя/Представени 
документи от Участници

Констатации от комисията

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

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Цветомир Гечев -  
пълномощник.

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен и електронно подписан 
с електронен подпис от Цветомир Гечев -  
пълномощник и от Мария Георгиева Декова - 
Собственик/Управител. В ЕЕДОП участника е 
декларирал следното обстоятелство - Като 
мажоритарен собственик (96%), Мария 
Декова е със статут, който попада в обхвата
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на лицата, имащи правомощия по смисъла 
на чл. 54, ал.2 и чл.55, ал.З ЗОП по чл. 44, 
ал. 1 от- ППЗОП. Съгласно Дружествения 
договор на „Перфект Медика“ ООД, Мария 
Декова представлява дружеството 
самостоятелно в качеството си на управител, 
и едноличен собственик на капитала. След 
направена проверка от членовете на 
комисията на сайта на Агенция по 
вписванията - Търговски регистър и регистър 
на ЮЛНЦ -  Справки - Актуално състояние е 
констатирано единодушно, че декларираната 
информация в тази част, съответства на 
информация от Търговски регистър.

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. 
Участника декларира, че Цветомир Георгиев Гечев е 
упълномощен от Управителя на "Перфект Медика" ООД, 
Мария Георгиева Декова 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 договори за изпълнение 
на обществени поръчки, от името и за сметка на "Перфект 
Медика" ООД. Пълномощно с нотариална заверка на 
подписа per. Номер 650/11.02.2020г. по описа на нотариус 
Стефка Чавдарова, с район на действие Старозагорски 
районен съд. За доказване на декларираните 
обстоятелства е предоставил нотариално заверено 
пълномощно с нотариална заверка на подписа per. Номер 
650/11.02.2020г. по описа на нотариус Стефка Чавдарова -  
верността на документа е заверена от Красимир Бележков 
нотарияс в районен СРС рег.№ 617 на Нотариалната 
камара.

Липсва основание за отстраняване

Участника е декларирал в ЕЕДОП, че участва за - 
Обособена позиция № 2, номенклатура № 2.52 артикулен 
№ 2.52.1 - 2.52.18 и номенклатура № 2.54 артикулен № 
2.54.1 - 2.54.3

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

Част IV  А „ГОДНОСТ” от ЕЕД О П :
1.Участника е декларирал наличие на Разрешение IV-P- 
Т/МИ-122/16.11.2007г с обхват Търговия на едро с 
медицински изделия от категории: Електро-механични 
медицински изделия,Ин-витро диагностични медицински 
изделия, Изделия за офталмология и оптика, Инструменти 
за многократна употреба, Изделия за еднократна употреба,

Липсва основание за отстраняване
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Изделия с биологичен произход. Разрешението за 
търговия с медицински изделия е безсрочно Издаден(о) от 
Изпълнителна агенция по лекарствата към Министъра на 
здравеопазването Вписал е информация за Регистър към 
Изпълнителна Агенция по Лекарствата 
http://www.bda.bg/bq за доказване на декларираните 
обстоятелства в тази част. След направена справка в 
цитирания регистър на интернет адрес 
https://www.bda.bg/bq/%D1 %80%D0%B5%D0%B3%D0%B8% 
D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8/%D1 %80%Р0%В5%Р0% 
ВЗ%Р0%В8%Р1 %81 %Р1 %82%Р1 %80%Р0%В8- 
%Р0%ВР%Р0%В0-
%Р1 %82%Р1 %8А%Р1 %80%Р0%ВЗ%Р0%ВЕ%Р0%В2%Р1 
%86%Р0%В8-%Р0%В8-
%DQ%BF%D1%8Q%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0 
%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 
Комисията единодушно констатира, че участника фигурира 
в Регистър на издадените разрешения за търговия на едро 
с медицински изделия с разрешително № IV-P-T / МИ 122 
дата на издаване 16.11,2007г. и категория МИ “ 04, 06 08, 
09,10,14 „ Разрешителното е с пореден № 120 в регистъра 
на издадените разрешения за търговия на едро с 
медицински изделия.
Участника прилага и декларираното Разрешение IV-P- 
Т/МИ-122/ 16.11.2007г и Приложението към него -  копие 
заверено с гриф „Вярно с оригинала“.
Участника е декларирал, че е вписан в Търговски регистър 
и регистър на ЮЛИЦ и е предоставил интернет адрес : 
http://brra.bg/ : вписано в Търговски регистър към 
Агенцията по вписванията. След направена справка на 
интернет адрес
https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra 
комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
Част IV, раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ 
от ЕЕДОП:
Участника е декларирал наличие на № SOF0368199, 
съгласно стандарт BS EN ISO 9001:2015 EN ISO 9001:2015 
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 2019 г. 
и предоставя за доказване на декларираните 
обстоятелства копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ 
на сертификат ISQ9001:2015 № 10196046 обхват:

Липсва основание за отстраняване
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“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. Вписал е данни на електронен адрес за 
проверка на декларираните обстоятелства, в тази част, 
както следва : www.perfect-medica.com на цитираният 
интернет адрес, който е електронната страница на 
Участника, комисията също открива сертификат 
1SO9001:2015 № 10196046 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. 
Комисията единодушно приема, че участника в ЕЕДОП е 
вписал данни за сертификат, които към дата на подаване 
на офертата вече не е валиден, но видно от 
предоставените документи към офертата и описани по 
горе, комисията единодушно приема, че участника покрива 
поставените критерий за подбор на възложителя в тази 
част.

В) Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност, когато е приложимо -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

Г) При участници обединения, които не са юридически лица -  
копие от документ за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с настоящата 
обществена поръчка -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

Д) Техническо предложение:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец Ns 3 :
1.3а обособена позиция № 2, номенклатура № 2.52 
артикулен № 2.52.1 - 2.52.18 и номенклатура № 2.54 
артикулен № 2.54.1 - 2.54.3

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:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника 

на хартиен носител и на електронен носител CD, з а :
1.3а обособена позиция № 2, номенклатура № 2.52 
артикулен № 2.52.1 - 2.52.18 и номенклатура № 2.54 
артикулен № 2.54.1 - 2.54.3

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

1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 
съответното медицинско изделие, за което участника 
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, з а : 
1.3а обособена позиция № 2, номенклатура № 2.52 
артикулен № 2.52.1 - 2.52.18 и номенклатура № 2.54 
артикулен № 2.54.1 - 2.54.3

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

j
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2. Участникът прилага извадки от каталог с техническа 
информация, от който да е видно безспорното 
съответствието на оферираното медицинско изделия със 
заложените технически изисквания от Възложителя в 
Приложение № 1 -  Техническа спецификация към 
настоящата Документация. -  копия заверени с „Гриф Вярно 
с оригинала“, с маркиране на обособената позиция № и 
съответната номенклатура № , за която се отнася 
предоставената информация.

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

3. Участника прилага декларация свободен текст за 
съвместимост на предлаганите реактиви с анализатора от 
обособената позиция - За обособена позиция № 2, 
номенклатура № 2.52 артикулен № 2.52.1 - 2.52.18 и 
номенклатура № 2.54 артикулен № 2.54.1 - 2.54.3.

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

Е) ПЛИК "Предлагани ценови параметри" -  Участника 
предоставя в офертата си 2 броя запечатани непрозрачни 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съответно 
на единият плик е описал, че се отнасят за обособена 
позиция № 2 -  номенклатури № 2.52, артикулен № 2.52.1- 
2.52.18 и отделен запечатан плик с опис за обособена 
позиция № 2 -  номенклатура 2.54, артикулен № 2.54.1- 
2.54.3.

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

От гореизложеното комисията единодушно констатира, 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 “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД, 
Оферта с вх.№ 197/17.07.2020г., 9:20ч. 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 “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД, Оферта с вх.№ 197/17.07.2020г., 
9:20ч. за съответствие на предложението с предварително обявените условия от Възложителя.

9.Представени документи от участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ООД, Оферта с 
вх.№ 198/17.07.2020г., 9:24ч.:______________________________________________________________

№ Изискани документи от Възложителя/Представени 
документи от Участници

Констатации от комисията

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

Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Йонка Гетова- 
Христанова -  Управител.

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен и електронно подписан 
с електронен подпис от Славина Христанова 
Христанова -  Съдружник и прокурист и от 
Йонка Гетова-Христанова -  Управител и 
съдружник. След направена проверка от 
членовете на комисията на сайта на Агенция 
по вписванията - Търговски регистър и 
регистър на ЮЛНЦ -  Справки - Актуално 
състояние е констатирано единодушно, че 
декларираната информация в тази част, 
съответства на информация от Търговски 
регистър.
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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

Участника е декларирал в ЕЕДОП, че участва за - 
обособена позиция №1, ном. 1.13, 1.15, 1.19, 1.20, 1.109; 
обособена позиция №2, ном. 2.50 и 2.53; обособена 
позиция №3, ном. 3.22, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37; 
обособена позиция №10, ном. 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 
10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 
10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 
10.27

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

Част IV  А „ГОДНОСТ” от ЕЕД О П :
1.Участника е декларирал наличие на Разрешение за 
търговия на едро с медицински изделия с per. № IV-Р-Т/МИ 
089/23.10.2007г.; Разрешение за промяна с per. № IV- П- 
Т/МИ-617/20.10.2010г.; Разрешение за промяна с per. № IV- 
П-Т/ МИ 1130/11.11.2014г. и Разрешение за промяна с Per. 
№ BG/WDA/ MD-0083/29.11.2018r. Обхваща всички видове 
медицински изделия с кодове от 01 до 15 включително. 
Разрешението е безсрочно. Издадено от Изпълнителна 
агенция по лекарствата (ИАЛ). Вписал е информация за 
Регистър към Изпълнителна Агенция по Лекарствата : 
http://www.bda.bg/images/stories/documents/registers/ 
Register_MD/20180502_register_MD.xls за доказване на 
декларираните обстоятелства в тази част. След направена 
справка в цитирания регистър на интернет адрес : 
httDs://www.bda.ba/ba/%D1 %80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%

Липсва основание за отстраняване

D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8/%D1 %80%D0%B5%D0%
B3%D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8- 
%D0%BD%D0%B0-
%D1 %82%D1 %8A%D1 %80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1
%86%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0
%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Комисията единодушно констатира, че участника фигурира 
в Регистър на издадените разрешения за търговия на едро 
с медицински изделия с разрешително № IV-P-T / МИ 089 
дата на издаване 23.10.2007г. и категория МИ “ фирмата 
ще търгува с всички категории,, Разрешителното е с 
пореден № 88 в регистъра на издадените разрешения за 
търговия на едро с медицински изделия.
Участника е декларирал, че е вписан в Търговски регистър 
След направена справка на интернет адрес 
httDs://Dublic.brra.ba/CheckUDs/Verifications/ActiveCondition.ra
комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са
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верни.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
Част IV, раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ 
от ЕЕД О П :
Участника е декларирал наличие на Сертификат за 
управление на качеството ISO 9001:2015, с № СИБ 109 
170007, издаден на 07.02.2020г., валиден до 21.02.2023г., с 
обхват: Консултация, маркетинг и търговия, обучение, 
инженерингова и сервизна дейност на медицински и 
лабораторни изделия, като апаратура, оборудване, и 
инструменти, микроскопска, оптична, лазерна, 
стерилизационна техника, научно-изследователска 
апаратура и резервни части за тях; медицински и 
лабораторни консумативи; реактиви; препарати и 
материали за почистване, дезинфекция и стерилизация. 
Прилагане на добри дистрибуторски практики. Издаден от 
Сертификация и Инспекция България ООД. Вписал е данни 
на електронен адрес за проверка на декларираните 
обстоятелства, в тази част, какго следва: www.cib-ba.com . 
Комисията не открива регистър откъдето може да провери 
декларираните обстоятелства на предоставения адрес. 
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

Липсва основание за отстраняване

В) Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност, когато е приложимо -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

0 При участници обединения, които не са юридически лица -  
копие от документ за създаване на обединението, какго и 
следната информация във връзка с настоящата 
обществена поръчка -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

Д) Техническо предложение:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец № 3:
1.3а обособена позиция №1, ном. 1.13, 1.15, 1.19, 1.20, 
1.109;
2.3а обособена позиция №2, ном. 2.50 и 2.53;
3.3а обособена позиция №3, ном. 3.22, 3.33, 3.34, 3.35, 
3.36,3.37;
4.3а обособена позиция №10, ном. 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 
10.7, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 
10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 
10.26,10.27

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:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника 

на хартиен носител и на електронен носител CD, з а :
1.3а обособена позиция №1, ном. 1.13, 1.15, 1.19, 1.20, 
1.109;

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.
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2.3а обособена позиция №2, ном. 2.50 и 2.53;
3.3а обособена позиция №3, ном. 3.22, 3.33, 3.34, 3.35, 
3.36,3.37;
4.3а обособена позиция №10, ном. 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 
10.7, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 
10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 
10.26,10.27

1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 
съответното медицинско изделие, за което участника 
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, з а : 
1.3а обособена позиция №1, ном. 1.13, 1.15, 1.19, 1.20, 
1.109;
2.3а обособена позиция №2, ном. 2.50 и 2.53;
3.3а обособена позиция №3, ном. 3.22, 3.33, 3.34, 3.35, 
3.36, 3.37;
4.3а обособена позиция №10, ном. 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 
10.7, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 
10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 
10.26,10.27

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

2. Участникът прилага извадки от каталог, от който да е видно 
безспорното съответствието на оферираното медицинско 
изделия със заложените технически изисквания от 
Възложителя в Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация към настоящата Документация. -  копия 
заверени с „Гриф Вярно с оригинала“, с маркиране на 
обособената позиция № и съответната номенклатура № , 
за която се отнася предоставената информация.

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

Е) ПЛИК "Предлагани ценови параметри" -  Участника 
предоставя в офертата си 1 брой запечатан непрозрачен 
плик с надпис „Плик предлагани ценови параметри“ за 1 .За 
обособена позиция №1, ном. 1.13,1.15,1.19,1.20,1.109; 
2.3а обособена позиция №2, ном. 2.50 и 2.53;
3.3а обособена позиция №3, ном. 3.22, 3.33, 3.34, 3.35, 
3.36, 3.37;
4.3а обособена позиция №10, ном. 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 
10.7, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 
10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 
10.26,10.27

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

От гореизложеното комисията единодушно констатира, 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 “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ“ООД, Оферта с вх.№ 198/17.07.2020г., 9:24ч. 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 “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ООД, Оферта с 
вх.№ 198/17.07.2020г., 9:24ч. за съответствие на предложението с предварително обявените условия 
от Възложителя.
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10. Представени документи от участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 
9:26ч.:

№ Изискани документи от Възложителя/Представени 
документи от Участници

Констатации от комисията

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

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

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

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен и електронно подписан 
с електронен подпис от Ценка Маринова -  
Управител и едноличен собственик на 
капитала. След направена проверка от 
членовете на комисията на сайта на Агенция 
по вписванията - Търговски регистър и 
регистър на ЮЛНЦ -  Справки - Актуално 
състояние е констатирано единодушно, че 
декларираната информация в тази част, 
съответства на информация от Търговски 
регистър.

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

Участника е декларирал в ЕЕДОП, че участва за - 
Обособена позиция №1 - ном. ед. №1.101, 1.102, 1.103, 
1.104, 1.107 - арт. №1.107.1, 1.107.2, 1.107.3, 1,107.4; 
Обособена позиция №4 - ном. 4.4 - арт. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7; Обособена позиция №6 - ном. 6.18 
и 6.43 -арт. №6.43.1, 6.43.2, 6.43.3, 6.43.4, 6.43.5, 6.43.6, 
6.43.7,6.43.8,6.43.9, 6.43.10,6.43.11, 6.43.12;

Липсва основание за отстраняване

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

Липсва основание за отстраняване

Част IV  А „ГОДНОСТ” от ЕЕД О П :
1.Участника е декларирал наличие на Разрешение за 
търговия на едро с медицински изделия -  per. №IV -  Р -Т / 
МЙ/038/05.09.2007-безсрочно. Издадено от Изпълнителна 
агенция по лекарствата. Вписал е информация за Регистър 
към Изпълнителна Агенция по Лекарствата 
httD://www.bda.ba/ba/DeracTDH/De™cTDH-Ha-TbDroBun-n-

Липсва основание за отстраняване

производители за доказване на декларираните 
обстоятелства в тази част. След направена справка в 
цитирания регистър на интернет адрес 
httos://www.bda.ba/ba/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%
D1 %81 %D 1 %82%D 1 %80%D0%B8/%D 1 %80%D0%B5%D0%
B3%D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D1 %82%D1 %8A%D1 %80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1
%86%D0%B8-%D0%B8-
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%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0
%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Комисията единодушно констатира, че участника фигурира 
в Регистър на издадените разрешения за търговия на едро 
с медицински изделия с разрешително № IV-P-T / МИ 038 
дата на издаване 05.09.2007г. и категория МИ “ 02, 09, 10, 
13, 15„. Разрешителното е с пореден № 38 в регистъра на 
издадените разрешения за търговия на едро с медицински 
изделия.
Участника е декларирал, че е вписан в Търговски регистър 
с ЕИК 121096923. След направена справка на интернет 
адрес
httDs://public.brra.ba/CheckUDs/Verifications/ActiveCondition.ra
комисията констатира, че участникът е вписан в търговски 
регистър и декларираните обстоятелства в тази част са 
верни.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
Част IV, раздал „Г“: „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ 
от ЕЕДОП:
Участника е декларирал наличие на Сертификат EN ISO 
9001:2015, с № 090048, издаден на 8 юни 2011 г., 
преиздаден на 03 юни 2020 г., валиден до 07 юни 2023 г. 
Сертификатът е приложим за търговия на едро и дребно с 
лекарства, медицински изделия,медицинска апаратура и 
дезинфектанти. Издаден от NQA. Вписал е данни на 
електронен адрес за проверка на декларираните 
обстоятелства, в тази част, както следва : httDs://aaarta.bq/, 
като цитираният интернет адрес е електронната страница 
на участника. В раздел „За нас“ -  част сертификати на 
следният адоес httDs://aaarta.ba/wD- 
content/uploads/2019/05/NQA-Certificate-ISO-9001 - 
2015 BG AGARTA-CM-EOOD.pdf Комисията не открива 
декларирания сертификат, но открива Сертификат EN ISO 
9001:2015, Сертификат N1:71730. Издаден на : 08 Юни 2011. 
Преиздаден на: 12 Юни 2018г.Валиден до: 07 Юни 2020г. и 
приложение - Търговияна едро и дребно с лекарства, 
медицински изделия, медицинска апаратура и 
дезинфектанти.
Комисията единодушно констатира, че на предоставения 
интернет адрес за доказване на декларираните от 
участника обстоятелства в тази част фигурира 
сертификат, които към дата на подаване на офертата вече 
не е валиден, но видно от декларираните обстоятелства в 
ЕЕДОП, участника предоставя информация за валиден 
сертификат за управление на качеството съгласно 
изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:хххх или 
еквивалент, за дейност с обхват в областта на търговия с 
медицински изделия или еквивалент, издател, дата на 
издаване и дата на валидност на сертификата.

Липсва основание за отстраняване
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Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

В) Документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност, когато е приложимо -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

n При участници обединения, които не са юридически лица -  
копие от документ за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с настоящата 
обществена поръчка -  не е приложимо.

Липсва основание за отстраняване

Участника по собствена инициатива прилага към офертата 
си Декларация свободен текст за съгласие за обработване 
на личните данни във връзка с чл.5 от ЗЗЛД. -  Образец № 
3 от участника. -  с подпис и печат.

Липсва основание за отстраняване

Д )_ Техническо предложение:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания 
на Възложителя -  Образец № 3 :
1.3а обособена позиция №1 -ном. ед. №1.101,1.102,1.103, 
1.104,1.107-арт. №1.107.1,1.107.2,1.107.3,1,107.4;
2.3а обособена позиция №4 - ном. 4.4 - арт. 4.4.1, 4.4.2, 
4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7;
3.3а обособена позиция №6 - ном. 6.18 и 6.43 - арт. 
№6.43.1, 6.43.2, 6.43.3, 6.43.4, 6.43.5, 6.43.6, 6.43.7, 6.43.8, 
6.43.9,6.43.10, 6.43.11,6.43.12;

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:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника 

на хартиен носител и на електронен носител CD, з а :
1.3а обособена позиция №1 - ном. ед. №1.101,1.102,1.103, 
1.104,1.107-арт. №1.107.1,1.107.2,1.107.3,1,107.4;
2.3а обособена позиция №4 - ном. 4.4 - арт. 4.4.1, 4.4.2, 
4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7;
3.3а обособена позиция №6 - ном. 6.18 и 6.43 - арт. 
№6.43.1, 6.43.2, 6.43.3, 6.43.4, 6.43.5, 6.43.6, 6.43.7, 6.43.8, 
6.43.9, 6.43.10, 6.43.11,6.43.12;

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

1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 
съответното медицинско изделие, за което участника 
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, з а : 
1.3а обособена позиция №1 - ном. ед. №1.101,1.102,1.103, 
1.104,1.107-арт. №1.107.1,1.107.2,1.107.3,1,107.4;
2.3а обособена позиция №4 - ном. 4.4 - арт. 4.4.1, 4.4.2, 
4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7;
3.3а обособена позиция №6 - ном. 6.18 и 6.43 - арт. 
№6.43.1, 6.43.2, 6.43.3, 6.43.4, 6.43.5, 6.43.6, 6.43.7, 6.43.8, 
6.43.9, 6.43.10, 6.43.11,6.43.12;

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

2. Участникът прилага извадки от каталози, от който да е 
видно безспорното съответствието на оферираното 
медицинско изделия със заложените технически 
изисквания от Възложителя в Приложение № 1 -

Представени документи, комисията ще ги 
разглежда на етап разглеждане на 
офертите на допуснатите участници, 
съгласно чл.56 от ППЗОП.
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Техническа спецификация към настоящата Документация. 
-  копия заверени с „Гриф Вярно с оригинала“, с маркиране 
на обособената позиция № и съответната номенклатура № 
, за която се отнася предоставената информация.

Е) ПЛИК "Предлагани ценови параметри" -  Участника 
предоставя в офертата си 8 броя запечатани непрозрачни 
плик с надпис „Плик предлагани ценови параметри“ за : 
1.3а обособена позиция №1 -ном. ед. №1.101,1.102,1.103, 
1.104,1.107-арт. №1.107.1,1.107.2,1.107.3,1,107.4;
2.3а обособена позиция №4 - ном. 4.4 - арт. 4.4.1, 4.4.2, 
4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7;
3.3а обособена позиция №6 - ном. 6.18 и 6.43 - арт. 
№6.43.1, 6.43.2, 6.43.3, 6.43.4, 6.43.5, 6.43.6, 6.43.7, 6.43.8, 
6.43.9,6.43.10,6.43.11,6.43.12;

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

От гореизложеното комисията единодушно констатира, 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 “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с 
вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч. 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, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч. 
за съответствие на предложението с предварително обявените условия от Възложителя.

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 05.08.2020г.

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

^ 7
ЧЛЕНОВЕ: 2. Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

3. Маргарита Коева Христова -  оперативен счетоводител в МБАЛ ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч

4..Росица Дикова -  фармацевт при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

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

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

7.Дафинка Василева Дочева - Атанасова - ст. мед. сестра в ОАИЛ към МБАП”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
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