МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ»
АД-ЛОВЕЧ
ПРОТОКОЛ № 2
Днес 02.10.2020г. на основание чп.54, ал.12 и чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане
закона за обществени поръчки, 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 МБАЛ "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 разглеждане на
допълнително представените документи от участниците, разглеждане на допуснатите оферти и
проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия на Възложителя от
комисията, назначена със Заповед № 295/20.07.2020г. на Изпълнителния директор на
МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Мимоза Иванова Кирова - Главна медицинска сестра при МБАЛ ”проф.др.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.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
6.
Виолета Венкова Кръстева - мед.сестра в стерилизационна към МБАЛ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
7.
Дафинка Василева Дочева - Атанасова - ст. мед. сестра в ОАИЛ към МБАП”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч.
На закрити заседания на 14.08.2020г., 17.08.2020г., 18.08.2020г. 19.08.2020г., 20.08.2020г.,
21.08.2020Г., 01.09.2020Г, 02.09.2020г, 03.09.2020г, 04.09.2020г, 14.09.2020г„ 16.09.2020г„
24.09.2020г., 28.09.2020г., 29.09.2020г и 02.10.2020г. оценителната комисията прегледа
допълнително изпратените документи от участниците на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП
съгласно чл.54, ал.12 от ППЗОП след това пристъпи към разглеждане на техническите
предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор, както следва :
I.Ha закрити заседания на 14.08.2020г Комисията установи, че на участниците в настоящата
обществена поръчка е изпратен по e-mail електронно подписан Протокол № 1 от 05.08.2020г. по
чл.54, ал.8 от ППЗОП на 05.08.2020г.в 09:41 часа. Протокол № 1 от 05.08.2020г. по чл.54, ал.8 от
ППЗОП е публикуван на уеб адреса на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, раздел
Профил на купувача, съответната обществена поръчка с УИН 00732-2020-0003 на 05.08.2020г.
Участниците до, които е изпратен са потвърдили неговото получаване както следва :
1. „АКВАХИМ 2020“ ЕООД, Оферта с вх.№ 186/14.07.2020г., 9:34ч. - електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 05.08.2020г., 16:15
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
2. „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД, Оферта с вх.№ 191/16.07.2020г., 10:37ч. - електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 05.08.2020г., 12:04
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
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3. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 192/16.07.2020г., 12:29ч.- електронно
подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 05.08.2020г.,
14:32 часа, съгласно потвърждение по e-mail.
4. „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Оферта с вх.№ 193/16.07.2020г., 13:57ч.- електронно
подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 05.08.2020г.,
10:12 часа, съгласно потвърждение по e-mail.
5. „ОПТИМ КО“ ООД, Оферта с вх.№ 194/16.07.2020г., 13:58ч.- електронно подписан протокол
по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 05.08.2020г„ 10:07 часа,
съгласно потвърждение по e-mail.
6. “ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД, Оферта с вх.№ 195/17.07.2020г., 8:58ч.- електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 05.08.2020г., 10:24
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
7. “РИДАКОМ“ЕООД, Оферта с вх.№ 196/17.07.2020г., 9:02ч. - електронно подписан протокол
по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.08.2020г., 15:02 часа,
съгласно потвърждение по e-mail.
8. “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД, Оферта с вх.№ 197/17.07.2020г., 9:20ч. - електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.08.2020г., 11:53
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
9. “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГООД, Оферта с вх.№ 198/17.07.2020г., 9:24ч,електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на
05.08.2020г., 09:45 часа, съгласно потвърждение по e-mail.
10. “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч.- електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 05.08.2020г., 10:03
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
Председателят на Комисията получи от икономист обществени поръчки към МБАЛ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч представените от участниците допълнителни документи в открита
процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични
медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р
Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от
възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”.
На закрити заседания Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към
разглеждане на допълнително представените документи от участниците, относно съответствието
на документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва :
1..АКВАХИМ 2020“ ЕООД, Оферта с вх.№ 186/14.07.2020г., 9:34ч. - Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.08.2020г., на основание, на
които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице
фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на
участника „АКВАХИМ 2020“ ЕООД, Оферта с вх.№ 186/14.07.2020г., 9:34ч.,и критериите за
подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „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.- Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.08.2020г., на основание, на
които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице
фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на
участника „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД, Оферта с вх.№ 191/16.07.2020г., 10:37ч..,и критериите
за подбор на Възложителя.
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Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „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. - Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.08.2020г., на основание, на
които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице
фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на
участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 192/16.07,2020г., 12:29ч.,и критериите
за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника 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. - Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.08.2020г., на основание, на
които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице
фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на
участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Оферта с вх.№ 193/16.07.2020г., 13:57ч., и
критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „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- Комисията е взела решения,
отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.08.2020г., на основание, на които
комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията,
представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не
е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „ОПТИМ КО“
ООД, Оферта с вх.№ 194/16.07.2020г., 13:58ч., и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ОПТИМ КО“
ООД, Оферта с вх.№ 194/16.07.2020г., 13:58ч.
6. “ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД, Оферта с вх.№ 195/17.07.2020г., 8:5 8ч - Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.08.2020г., на основание, на
които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице
фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на
участника “ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД, Оферта с вх.№ 195/17.07.2020г., 8:58ч., и критериите за
подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника“ ЕЛПАК
ЛИЗИНГ“ЕООД, Оферта с вх.№ 195/17.07.2020г., 8:58ч.
7. “РИДАКОМ“ЕООД, Оферта с вх.№ 196/17.07.2020г., 9:02ч. - Комисията е взела решения,
отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.08.2020г., като са установени липси,
както следва:
7.1. В част II информация за икономическия оператор - участникът не е вписал всички
необходими данни. Комисията единодушно е констатирала - Непълнота в подадената
информация и е дала указания на участника, като следва /‘Съгласно ЕЕДОП „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“.
На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което
Комисията е указала на участника “РИДАКОМ“ЕООД, че следва да представи в срок до 5

3

t

работни дни от получаването на протокола № 1 от 28.02.2020 г., изисканите документи.
В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП на 10.08.2020 г., при икономист обществени поръчки в
регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 213/10.08.2020г. от името
на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на нов ЕЕДОП с
допълнителна информация, за доказване съответствието на участника “РИДАКОМ“ЕООД,
Оферта с вх.№ 196/17.07.2020г., 9:02ч. с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор:
За отстраняване на несъответствията по т.7.1. от настоящия Протокол участникът е
предоставил нов ЕЕДОП електронно подписан от подпис от Дечо Петров Дечев и Александър
Дечев Дечев/едноличен собственик на капитала/ - Управители. В част II информация за
икономическия оператор от ЕЕДОП, участника е вписал информация за обособените позиции за
които подава оферта - № 2,3,10,11.
Комисията единодушно приема предоставените допълнителни документи и
единодушно констатира, че липсва основание за отстраняване по точка 7.1. от настоящият
Протокол.
От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, непълнота и
несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и
не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното
състояние на участника “РИДАКОМ“ЕООД, Оферта с вх.№ 196/17.07.2020г., 9:02ч. и
критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника
“РИДАКОМ“ЕООД, Оферта с вх.№ 196/17.07.2020г., 9:02ч.
8. “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД, Оферта с вх.№ 197/17.07.2020г., 9:2 0ч - Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.08.2020г., на основание, на
които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице
фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на
участника “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД, Оферта с вх.№ 197/17.07.2020г., 9:20ч., и критериите за
подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника “ПЕРФЕКТ
МЕДИКА“ООД, Оферта с вх.№ 197/17.07.2020г., 9:20ч.
9. “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНПООД, Оферта с вх.№ 198/17.07.2020г„ 9:24ч. Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.08.2020г.,
на основание, на които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и
несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и
не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното
състояние на участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ООД, Оферта с вх.№
198/17.07.2020г., 9:24ч., и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника “МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ООД, Оферта с вх.№ 198/17.07.2020г., 9:24ч.
10. “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч. - Комисията е взела решения,
отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.08.2020г., на основание, на които
комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията,
представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не
е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника “АГАРТА-ЦМ“
ЕООД, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч., и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника “АГАРТА-ЦМ“
ЕООД, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч.
П.Съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП на закрити заседания на 19.08.2020г., 20.08.2020г.,
21.08.2020Г., 01.09.2020Г, 02.09.2020г, 03.09.2020г, 04.09.2020г, 14.09.2020г„ 16.09.2020г„
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24.09.2020г., 28.09.2020г, 29.09.2020г и 02.10.2020г. оценителната комисия пристъпва към
разглеждането на допуснатите технически предложения за съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя, както следва:
1. Относно техническото предложение на участника „АКВАХИМ 2020“ ЕООД, Оферта с вх.№
186/14.07.2020г., 9:34ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в Наредбата
за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО „а“ от Закона за
медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с
ПМС №364/2011 г., обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011 г.,изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври
2019г.), поддържан от ИАЛ и единодушно констатира, следното:
1.Участникът е представил 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 - подписано от Елица Рускова пълномощник.
Таблица с констатации от комисията, съгласно направената справка за декларираните
обстоятелства в Образец № 3 от участника „АКВАХИМ 2020“ ЕООД и информацията от
Електронна база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства https://meddev.bda.ba/ba/md ist поддържан от ИАЛ.
Декларирано от участника
Декларирано от участника
Декларирано от участника съгласно Образец №
съгласно Образец№3съгласно Образец № 3 „„Код на 3 „Заявител и търговец на оферираното
„„Име“ на медицинското
медицинско изделие“ / Констатирано от
изделие в списъка“ съгласно
изделие, съгласно раздел
раздел Данни за мед. Изделие“ комисията.
„Общи медицински данни за
от електронната база данни на
изделието“ от електронната
медицински изделия заплащани
база данни на медицински
с обществени средства“
изделия заплащани с
обществени средства.“
1
3
2
обособена позиция № 10
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:" Обособена позиция № 10, включва
номенклатурни номера от № 10.1. до № 10.27. За номенклатура номера от № 10.1. до № 10.3. включително,
участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 10.1. до №
10.3. включително от обособена позиция от № 10.; За номенклатурни номера от № 10.4. до № 10.27. включително,
участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция №
10."
Предложение на участника относно обособена позиция № 10, Номенклатура № 10.1.
Относно Номенклатура № 10.1. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2
буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за
съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника „АКВАХИМ 2020“ ЕООД да бъде
отстранен от процедурата за обособена позиция № 10, номенклатура № 10.1., тъй като е представил оферта,
която в тази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура №
10.1. има задължително офериране за всички артикулни номера от номенклатурата.
Съгласно справка от ИАЛ :
Микротомни ножчета G - 50
06DV1224989431
https://meddev.bda.bg/
бр/оп.
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „микротомни
ножчета 35 универсални“
06DV1224989431
Съгласно справка от ИАЛ :
Микротомни ножчета А - 50
бр/оп.
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
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„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „микротомни
ножчета 35 универсални“
ОбОV I224989431
Микротомни ножчета N -5 0
Съгласно справка от ИАЛ :
бр/оп.
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „микротомни
ножчета 35 универсални“
Предложение на участника относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 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
от Номенклатура № 10.3. до номенклатура №10.27. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на
основание чл. 107, т.2 буква "а"от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал. 1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника „АКВАХИМ 2020“
ЕООД да бъде отстранен от процедурата за обособена позиция Ns 10, номенклатури Ns 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., тъй като е представил оферта, която в
тази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
Хистоалкохол 99
06DV1707578139
Съгласно справка от ИАП :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование
„Хистоалкохол 99“.
Ацетон
06DV1707551407
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Ацетон“.
Неутрален
буфериран 06DV1707570378
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
формалин 10%
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Неутрален
буфериран формалин 10%“.
Съгласно справка от ИАЛ :
Ксилол
06DV1707589992
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Ксилол“.
Хематоксилин по Майер
Съгласно справка от ИАЛ :
06DV1708468603
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
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Еозин 1%

06DV1708458213

Микро Маунт

06DV0709216571

Van Gieson trichrome kit

060V1708439091

Кит PAS

06DV1708446333

Gomori's trichrome kit

06DV1708489014

Masson Fontana kit

06DV1708496948

Peris kit

06DV1708449864

участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование
„Хематоксилин по Майер“.
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Еозин 1%“.
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Микро
Маунт“.
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Van Gieson
trichromejkit".
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Кит PAS“.
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Gomori's
trichrome kit".
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Masson
Fontana kit“.
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
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Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Peris kit".
Ziehl - Neelsen kit
06DV1708427507
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Ziehl Neelsen kit".
Oil Red 0 acc. Johnson kit
06DV1708441618
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Oil Red О
acc. Johnson kit".
Congo Red kit
06DV1708497043
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е АКВАХИМ АД, а не
„АКВАХИМ 2020“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Цитираният от участника код на медицинското
изделия отговаря на наименование „Congo Red
kit“.
За всички медицински изделия, за които участника подава оферта и е предоставил
информация в Образец № 3, съгласно изискванията на Възложителя не се открива
информация в регистрация по чл.ЗОа от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ. В регистъра на името на участника има регистрирани
9/броя/ броя различни видове медицински изделия, но нито едно от медицинските изделия, не е
с регистриран производител ДИАПАТ Ес.ер.Ел.
Извадка
от
регистъра
от
интернет
адрес
https.y/meddev.bda.bq/bq/md list/?search=1&sReQuestorName=%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0
%D1%85%D0%B8%D0%BC+2020+%D0%95%D0%9E%D0%9E%D0%94
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Съгласно извършената проверка в списъка по чл. 30а от ЗМИ, видно от подробните
констатации от комисията, направени по - горе е установено, че за обособена позиция № 10,
номенклатурни номера № 10.1 ,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, цитираните медицински изделия, за които участника подава
оферта са вписани в списъка от друг заявител и търговец, а не от името на участника /колона №
3 от изготвената Таблица с констатации „Декларирано от участника съгласно Образец № 3
„Заявител и търговец на оферираното медицинско изделие“ / Констатирано от комисията."/.
Съгласно чл. 30а, ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), списъкът по ал. 1
съдържа: общи идентификационни данни и характеристики на медицинското изделие;
сертификационен и регистрационен статус на медицинското изделие; търговска информация,
включително продажна цена, ако е приложимо за медицинското изделие, както и за
производителя / упълномощения представител или търговеца на медицинското изделие,
стойност по чл. 306, ал. 1 от ЗМИ, търговска информация, включително продажна цена на
медицинското изделие, удостоверена с документ, представен пред съответното митническо
учреждение, както и за производителя/упълномощения представител, вносителя или търговеца
на медицинското изделие, когато медицинското изделие се внася от трета държава, стойността,
на която медицинското изделие е заплатено от Националната здравноосигурителна каса,
Министерството на здравеопазването, лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните
заведения и от лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона
за лечебните заведения.
Редът за съставяне и поддържане на Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ е разписан в глава II на
„Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от
ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат“ и е приложим за всички правни
субекти. В чл.5, ал.1 и 2 е посочена информация, която задължително следва да се съдържа в
него, като в ал. 2 изрично са изброени данните, чийто характер е персонален. Именно тези данни
(напр. № и дата на регистрация/уведомление в ИАЛ, продажна цена и др.) трябва да бъдат
попълнени от всеки заявител, в случай, че едно и също медицинско изделие се вписва в списъка
от двама или повече заявители.
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На основание гореизложеното комисията прави заключение, че участника „АКВАХИМ 2020“
ЕООД, Оферта с вх.№ 186/14.07.2020г., 9:34ч.. няма регистрация за оферираните от него
медицински изделия - обособена позиция № 10, номенклатурни номера № 10.1 ,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 в списък на
медицинските изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на интернет
адрес - https://www.bda.bg/bq/.
На основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема и предлага на
възложителя участника „АКВАХИМ 2020“ ЕООД, Оферта с вх.№ 186/14.07.2020г., 9:34ч.. да бъде
отстранен от по нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“от ЗОП,
тъй като е офертата на участника, не отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
На основание направените констатации комисията единодушно реши да не допуска
офертата на участника „АКВАХИМ 2020“ ЕООД, Оферта с вх.№ 186/14.07.2020г., 9:34ч.. до
следващ етап в процедурата на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП.
2. Относно техническото предложение на участника „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД, Оферта с
вх.№ 191/16.07.2020г., 10:37ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО „а“ от
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат
(приета с ПМС №364/2011 г., обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011 г.,изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22
Октомври 2019г.), поддържан от ИАЛ и единодушно констатира, следното :
1.Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № 3 - за обособена
позиция № 1, номенклатурни номера № № 1.109 и за обособена позиция № 2 , номенклатурни
номера № 2.1,2.5,2.6,2.7 - подписани от Людмила Зафирова - управител.
Таблица с констатации от комисията, съгласно направената справка за декларираните
обстоятелства в Образец № 3 от участника „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД и информацията от
Електронна база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства https ://medde V . bd a.ba/ba/md ist поддържан от ИАЛ.
Декларирано от участника съгласно Образец №
Декларирано от участника
Декларирано от участника
съгласно Образец № 3 съгласно Образец № 3 „„Код на 3 „Заявител и търговец на оферираното
медицинско изделие“ / Констатирано от
„„Име“ на медицинското
изделие в списъка“ съгласно
изделие, съгласно раздел
раздел „Данни за мед. Изделие“ комисията.
от електронната база данни на
„Общи медицински данни за
изделието“ от електронната
медицински изделия заплащани
база данни на медицински
с обществени средства“
изделия заплащани с
обществени средства.“
3
1
2
обособена позиция № 1
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 1, включва
номенклатурни номера от № 1.1. до № 1.109 включително. За номенклатурни единици от № 1.1. до № 1.106.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 1.; За номенклатурни номера от № 1.107. до № 1.109. включително, участниците
задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 1.107. до № 1.109.
включително от обособена позиция от № 1."
Предложение на участника относно обособена позиция № 1, Номенклатура № 1.109.
Относно обособена позиция № 1 , Номенклатура № 1.109., комисията единодушно приема, че всички артикулни
номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода otn
него.
U6DV I416321/04
„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД
С-Моновет 2,7мл ЕДТА 66/11

10

„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД
С-моновет4,5мл 92мм*11мм USDVT418305482
06DV1418351905
„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД
С-Моновет 2,6мл Натрий
Хепарин 65мм*13мм
„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД
С-Моновет 3,0мл Коагулация 06DV1418304044
66/11
06DV1418323486
„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД
Моновет за кръвно газов
анализ 2,0мл
Т Ш У 1781454302
„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД
Мулти Адаптер
" 101ГаУ1273698Т32
„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД
С-Моновет Игла 20Г х 11/2"
„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД
С-Моновет Игла 21Г х 11/2” ’ 101Га\7Т273635236
обособена позиция № 2
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:" Обособена позиция № 2, включва
номенклатурни номера от № 2.1. до № 2.54 включително. За номенклатурни единици от № 2.1. до № 2.49.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 2.; За номенклатурни номера от № 2.50. до № 2.54. включително, участниците задължително
подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 2.50. до № 2.54. включително от
обособена позиция от № 2."
Предложение на участника относно обособена позиция № 2, Номенклатури № 2.1,2.5, 2.6 и 2.7.
Относно обособена позиция № 2 Номенклатури № 2.1, 2.5, 2.6 и 2.7, комисията единодушно приема, че всички
артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват
с кода от него.
„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД
Безопасен ланцет екстра 18Г 10IIaV1886596229
„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД
Микровет 200 микролитра 06DV1519290422
ЕДТА Хематолоджи Калий
„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД
Микровет 200 микролитра със 06DV1519228218
Серум гел
..ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД
Микровет СВ 200 БСГ
06DV1519273176
Комисията единодушно приема декларираното от участника в т.2 от ОБРАЗЕЦ № 3 и в
описания Списък на оферираните от него медицинските изделия, съгласно информацията от
Електронна база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства https://meddev.bda.bg/bg/md list от образеца. Оферираните медицински изделия в тази част
съответстват на регистрираните от участника в безплатния електронен регистър поддържан от
ИАЛ - Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства
https://meddev.bda.bg/ba/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCatego
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=06DV1519273176&sManufacturerName=&sManufac
turerCode=&sManufacturerCountrvld=&sRequestorName=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1
%80+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81&sRequestorCode=&sReguestorCountr
yld=
Комисията след направените по-горе констатации продължава с разглеждането на документите
по чл.56, ал.2 от ППЗОП и проверява за съответствието на предложението на участника с
предварително обявените условия от Възложителя. Участника „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД,
Оферта с вх.№ 191/16,07.2020г., 10:37ч е представил Техническо предложение както следва :
Констатации от комисията
Д 1 _ Техническо предложение:
1.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Липсва основание за отстраняване
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
Към предложението за изпълнение на поръчката се
прилага:
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1.2

Приложение № 2 - Техническо предложение на участника Липсва основание за отстраняване
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
1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за Липсва основание за отстраняване
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. За обособена позиция № 1, номенклатурни номера
№ №1.109
2. За обособена позиция № 2 , номенклатурни номера
№ 2.1,2.5,2.6,2.7
2.
Участникът прилага извадки от каталог, от който да е видно Липсва основание за отстраняване
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.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД, Оферта с вх.№ 191/16.07.2020г.,
10:37ч.съответства с предварително обявените условия на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до оценка и класиране
на офертата участника „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД, Оферта с вх.№ 191/16.07.2020г., 10:37ч.
3. Относно техническото предложение на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с
вх.№ 192/16.07.2020г., 12:29ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО „а“ от
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат
(приета с ПМС №364/2011г., обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011 г.,изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22
Октомври 2019г.), поддържан от ИАЛ и единодушно констатира, следното :
1.Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец Ns 3:
1.3а обособена позиция № 1 - номенклатури № 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.; 1.107. - 1.107.1.; 1.107.2.; 1.107.3.; 1.107.4.; 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 -номенклатури № 2.1.; 2.12.;
3.3а обособена позиция № 4 - номенклатури № 4-4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3.; 4.3.4.;4.3.5.;4.3.6.; 4.4.
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 - номенклатури № 5.3.-5.3.1.;5.3.2.;5.3.3.;5.3.4.; 5.4. 5.4.1. ;5.4.2.;5.4.3.;5.4.4.;
5.3а обособена позиция № 6 - номенклатури № 6.43,- 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.; 6.44. -6.44.1.; 6.44.2.; 6.44.3.; 6.44.4.;
6.44.5.; 6.44.6.; 6.44.7.; 6.53.6.53.1.; 6.53.2.; 6.53.3.; 6.53.4.; 6.53.5.; 6.53.6.; подписани
от
Людмила Зафирова - управител.
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Декларирано от участника
Декларирано от участника
Декларирано от участника съгласно Образец №
съгласно Образец№ 3съгласно Образец № 3 „„Код на 3 „Заявител и търговец на оферираното
„„Име“ на медицинското
изделие в списъка“ съгласно
медицинско изделие“ / Констатирано от
изделие, съгласно раздел
раздел Данни за мед. Изделие“ комисията.
„Общи медицински данни за
от електронната база данни на
изделието“ от електронната
медицински изделия заплащани
база данни на медицински
с обществени средства“
изделия заплащани с
обществени средства.“
1
обособена позиция № 1
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 1, включва
номенклатурни номера от № 1.1. до № 1.109 включително. За номенклатурни единици от № 1.1. до № 1.106.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 1.; За номенклатурни номера от № 1.107. до № 1.109. включително, участниците
задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 1.107. до № 1.109.
включително от обособена позиция от № 1."
Предложение на участника относно обособена позиция № 1, Номенклатури от № 1.1. до № 1.106____________
Относно обособена позиция № 1 , номенклатура № 1.1 комисията единодушно предлага на Възложителя, на
основание чл.107, т.2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника " Хелмед България
ЕООД да бъде отстранен от процедурата, тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря
на предварително обявените условия на Възложителя._______
ТЕРМОМЕТЪР, ДИГИТАЛЕН
15llaV1403204647
Съгласно справка от ИАЛ :
https://nieddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД,
а не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както
е декларирал участника в Образец № 3.
Относно обособена позиция № 1 , номенклатура № 1.2 комисията единодушно предлага на Възложителя, на
основание чл.107, т.2 буква "а” от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника " Хелмед България
ЕООД да бъде отстранен от процедурата, тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря
на предварително обявените условия на Възложителя._______
T5TVT403812658
ТЕРМОМЕТЪР БЕЗ ЖИВАК
Съгласно справка от ИАЛ :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД,
а не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както
е декларирал участника в Образец № 3.
Относно обособена позиция № 1 Номенклатури № 1.3, комисията единодушно приема, че медицинското изделие
е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
10IV0000064048
ЕЛЕКТРОДИ ЗА ЕКГ 0.42 И
Хелмед България ЕООД
0.60 ММ
Относно обособена позиция № 1 Номенклатури № 1.4, комисията единодушно приема, че медицинското изделие
е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
10IV0000064048
Хелмед България ЕООД
ЕЛЕКТРОДИ ЗА ЕКГ 0.42 И
0.60 ММ
Относно обособена позиция № 1 Номенклатури № 1.7, комисията единодушно приема, че медицинското изделие
е регистрирано в списъка по чл.ЗОа отЗакона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
10IV999998856O
Хелмед България ЕООД
Чаршаф тип памперс
Относно обособена позиция № 1 , номенклатура № 1.8 комисията единодушно предлага на Възложителя, на
основание чл.107, т.2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника " Хелмед България
ЕООД да бъде отстранен от процедурата, тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря
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на предварително обявените условия на Възложителя.
10IV0000060191
Ролка за кушетка двупластова хартия /58см. х
50

съгласно справка от и а л :
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е Медицинска
техника инженеринг, а не „ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е декларирал
участника в Образец № 3.
Относно обособена позиция № 1 Номенклатури № 1.10, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
10IV9999988560
Чаршаф тип памперс 60 х 90
Хелмед България ЕООД
НТТ/ПЕ/ оп.х 10
Относно обособена позиция № 1 Номенклатури № 1.12, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
15IV0000083905
АПАРАТ ЗА КРЪВНО
Хелмед България ЕООД
НАЛЯГАНЕ СЪС СТЕТОСКОП
Относно обособена позиция № 1 Номенклатури Ns 1.19, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
10llaV0000037439
Хелмед България ЕООД
ТАМПОНИ ЗА СЕКРЕТ
Относно обособена позиция № 1 Номенклатури № 1.20, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
10llaV0000037439
Хелмед България ЕООД
ТАМПОНИ ЗА СЕКРЕТ
Относно обособена позиция № 1 Номенклатури № 1.28, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
10HaD0000048779
Хелмед България ЕООД
ЛЕПЕНКА ЗА АБОКАТИ ОТ
НТТСХИПОАЛ ПОКР6/8
Относно обособена позиция Ns 1 Номенклатури Ns 1.100, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
10IV0000003529
Хелмед България ЕООД
ШПАТУЛИ ДЪРВЕНИ
НЕСТЕРИЛНИ ЗА ДЕЦА И
ВЪЗРАСТНИ
Относно обособена позиция № 1 Номенклатури № 1.102, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
10IV0000064674
Хелмед България ЕООД
КАЛЦУНИ
Относно обособена позиция Ns 1 Номенклатури Ns 1.103, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
10IV0000054387
Хелмед България ЕООД
ШАПКА ХИРУРГИЧЕСКА С
ВРЪЗКИ И ЛАСТИК
Относно обособена позиция Ns 1 Номенклатури Ns 1.104, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Хелмед България ЕООД
ПРЕСТИЛКА ЗА ПОСЕТИТЕЛ 101V0000025178
НЕСТЕРИЛНА
Относно обособена позиция Ns 1 Номенклатури Ns 1.105, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Хелмед България ЕООД
ПРЕСТИЛКА ХИРУРГИЧЕСКА 10llaV0000080578
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СТЕРИЛНА SMS ПОДСИЛЕНА
Относно обособена позиция № 1 Номенклатури № 1.106, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
10IV0000093024
ПРЕСТИЛКА
Хелмед България ЕООД
ПОЛИЕТИЛЕНОВА
НЕСТЕРИЛНА
Предложение на участника относно обособена позиция № 1, Номенклатура № 1.107.
Относно обособена позиция № 1 , Номенклатура № 1.107., комисията единодушно приема, че всички артикулни
номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
10IVOU00081719
РЪКАВИЦИ
Хелмед България ЕООД
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ
НЕСТЕРИЛНИ Х100
10IV0000094331
ЛАТЕКСОВИ НЕСТЕРИЛНИ
Хелмед България ЕООД
РЪКАВИЦИ X 100
10IV0000094331
ЛАТЕКСОВИ НЕСТЕРИЛНИ
Хелмед България ЕООД
РЪКАВИЦИ X 100
10IV0000094331
ЛАТЕКСОВИ НЕСТЕРИЛНИ
Хелмед България ЕООД
РЪКАВИЦИ X 100
Предложение на участника относно обособена позиция № 1, Номенклатура № 1.108.
Относно обособена позиция № 1 , Номенклатура № 1.108., комисията единодушно приема, че всички артикулни
номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
КАТЕТРИ НЕЛАТОН 2-ПЪТНИ 10llaG0000031561
Хелмед България ЕООД
СН6-26
КАТЕТРИ НЕЛАТОН 2-ПЪТНИ 10MaG0000031561
Хелмед България ЕООД
СН6-26
КАТЕТРИ НЕЛАТОН 2-ПЪТНИ 10llaG0000031561
Хелмед България ЕООД
СН6-26
КАТЕТРИ НЕЛАТОН 2-ПЪТНИ 10llaG0000031561
Хелмед България ЕООД
СН6-26
КАТЕТРИ НЕЛАТОН 2-ПЪТНИ 10llaG0000031561
Хелмед България ЕООД
СН6-26
КАТЕТРИ НЕЛАТОН 2-ПЪТНИ 10HaGRJ0'00031561
Хелмед България ЕООД
СН6-26
КАТЕТРИ НЕЛАТОН 2-ПЪТНИ 10llaG0000031561
Хелмед България ЕООД
СН6-26
Хелмед България ЕООД
КАТЕТРИ НЕЛАТОН 2-ПЪТНИ 10llaG0000031561
СН6-26
Хелмед България ЕООД
КАТЕТРИ НЕЛАТОН 2-ПЪТНИ 10llaG0000031561
СН6-26
обособена позиция № 2
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 2, включва
номенклатурни номера от № 2.1. до № 2.54 включително. За номенклатурни единици от № 2.1. до № 2.49.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 2.; За номенклатурни номера от № 2.50. до № 2.54. включително, участниците задължително
подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 2.50. до № 2.54. включително от
обособена позиция от № 2."
Предложение на участника относно обособена позиция № 2, Номенклатури от № 2.1. до № 2.49.
Относно обособена позиция № 2, Номенклатури № 2.1, комисията единодушно приема, че медицинското изделие
е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответства с кода от него.
ЛАНСЕТИ
10llaV0000025001
Хелмед България ЕООД
Относно обособена позиция № 2 Номенклатури № 2.12, комисията единодушно приема, че медицинското
J
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изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответства с кода от
него.
ПРЕДМЕТНИ СТШ1А-50БР. - 10IV0000004130
Хелмед България ЕООД
С МАТИРАН КРАЙ
обособена позиция № 4
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 4, включва
номенклатурни номера от № 4.1. до № 4.19. За номенклатура номера от № 4.1. до № 4.5. включително, участниците
задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 4.1. до № 4.5.
включително от обособена позиция от № 4.; За номенклатурни единици от № 4.6. до № 4.19. включително,
участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция №
4"
Предложение на участника относно обособена позиция № 4, Номенклатури от № 4.3.
Относно обособена позиция № 4 , номенклатура № 4.3 комисията единодушно предлага на Възложителя, на
основание чл.107, т.2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника ” Хелмед България
ЕООД да бъде отстранен от процедурата, тьй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря
на предварително обявените условия на Възложителя.
ДУОДЕНАЛНА
СОНДА, milaV1423023844
Съгласно справка от И А Л :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
ДУОДЕНАЛНА
СОНДА, 10llaV1423023844
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
ДУОДЕНАЛНА
СОНДА, 10I laV1423023844
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
ДУОДЕНАЛНА
СОНДА, 10llaV1423023844
Съгласно справка от И АЛ:
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
ДУОДЕНАЛНА
СОНДА, 10llaV1423023844
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
ДУОДЕНАЛНА
СОНДА, 10llaV1423023844
Съгласно справка от И А Л :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
Предложение на участника относно обособена позиция № 4, Номенклатури от № 4.4.
Относно обособена позиция № 4 , номенклатура № 4.4 комисията единодушно предлага на Възложителя, на
основание чл.107, т.2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "ХЕЛЕМД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да бъде отстранен от процедурата, тьй като е представил оферта, която в тази си част
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не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
СТОМАШНА
СОНДА, 10llaV1423096356
Съгласно справка от И АЛ:
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
СТОМАШНА
СОНДА, 10llaV1423096356
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
СТОМАШНА
СОНДА, 10llaV1423096356
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
СТОМАШНА
СОНДА, 10llaV1423096356
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
СТОМАШНА
СОНДА, 10llaV1423096356
Съгласно справка от И А Л :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
СТОМАШНА
СОНДА, 10llaV1423096356
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
СТОМАШНА
СОНДА, 10llaV1423096356
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
обособена позиция № 5
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:" Обособена позиция № 5, включва
номенклатурни номера от № 5.1. до № 5.8. За номенклатура номера от № 5.1. до № 5.4. включително, участниците
задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 5.1. до № 5.4.
включително от обособена позиция от № 5.; За номенклатурни единици от № 5.5. до № 5.8. включително,
участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция №
5"
Предложение на участника относно обособена позиция № 5, Номенклатури от № 5.3.
Относно обособена позиция № 5 , Номенклатура № 5.3., комисията единодушно приема, че всички артикулни
номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
10llaR0000064573
ИНТУБАЦИОННИ
ЕНДОТРАХЕАПНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
10llaR0000064573
ИНТУБАЦИОННИ
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ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ИНТУБАЦИОННИ
10llaR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
е
ИНТУБАЦИОННИ
10llaR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
Предложение на участника относно обособена позиция № 5, Номенклатури от № 5.4.
Относно обособена позиция № 5 , номенклатура № 5.4 комисията единодушно предлага на Възложителя, на
основание чл.107, т.2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "ХЕЛЕМД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да бъде отстранен от процедурата, тъй като е представил оферта, която в тази си част
не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
СОНДА
ЗА
ХРАНЕНЕ, 10llaV1422110729
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
СОНДА
ЗА
ХРАНЕНЕ, 10llaV1422110729
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
СОНДА
ЗА
ХРАНЕНЕ, 10llaVI 422110729
Съгласно справка от И АЛ:
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
СОНДА
ЗА
ХРАНЕНЕ, 10llaV1422110729
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
обособена позиция № 6
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 6, включва
номенклатурни номера от № 6.1. до № 6.53 включително. За номенклатурни единици от № 6.1. до № 6.38.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 6.; За номенклатурни номера от № 6.39. до № 6.53. включително, участниците задължително
подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура от № 6.39. до № 6.53. включително
включително от обособена позиция от № 6."
Предложение на участника относно обособена позиция № 6, Номенклатури от № 6.43.
Относно обособена позиция № 6 , Номенклатура № 6.43., комисията единодушно приема, че всички артикулни
номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
ИНТУБАЦИОННИ
10llaR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
10llaR0000064573
ИНТУБАЦИОННИ
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ИНТУБАЦИОННИ
10llaR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
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И БЕЗ БАЛОН
ИНТУБАЦИОННИ
10llaR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНДОТРАХЕАПНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ИНТУБАЦИОННИ
10llaR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ИНТУБАЦИОННИ
10НаR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ИНТУБАЦИОННИ
10llaR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ИНТУБАЦИОННИ
10llaR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ИНТУБАЦИОННИ
10llaR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ИНТУБАЦИОННИ
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
10llaR0000064573
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
101laR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ИНТУБАЦИОННИ
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ИНТУБАЦИОННИ
10llaR0000064573
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
Предложение на участника относно обособена позиция № 6, Номенклатури от № 6.44.
Относно обособена позиция № 6 , Номенклатура № 6.44., комисията единодушно приема, че всички
артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си
съответстват с кода от него.
101laR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ИНТУБАЦИОННИ
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
10llaR0000064573
ИНТУБАЦИОННИ
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
10llaR0000064573
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ИНТУБАЦИОННИ
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
10llaR0000064573
ИНТУБАЦИОННИ
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
1011aR0000064573
ИНТУБАЦИОННИ
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
10llaR0000064573
ИНТУБАЦИОННИ
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ИНТУБАЦИОННИ
10llaR0000064573
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С
И БЕЗ БАЛОН
Предложение на участника относно обособена позиция № 6, Номенклатури от № 6.53.
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Относно обособена позиция № 6 , номенклатура № 6.53. комисията единодушно предлага на Възложителя, на
основание чл.107, т.2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "ХЕЛЕМД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да бъде отстранен от процедурата, тъй като е представил оферта, която в тази си част
не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
КАТЕТЪР ЗА АСПИРАЦИЯ, 10llaV3124962737
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
КАТЕТЪР ЗА АСПИРАЦИЯ, 10llaV3124962737
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
КАТЕТЪР ЗА АСПИРАЦИЯ, 10flaV3124962737
Съгласно справка от И АЛ:
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
КАТЕТЪР ЗА АСПИРАЦИЯ, 10llaV3124962737
Съгласно справка от И АЛ:
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
КАТЕТЪР ЗА АСПИРАЦИЯ, 10llaV3124962737
Съгласно справка от И АЛ:
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
КАТЕТЪР ЗА АСПИРАЦИЯ, 10llaV3124962737
Съгласно справка от ИАЛ :
СТЕРИЛНО
https://meddev.bda.bg/
заявители и търговец е ЕВКОМА ЕООД, а
не „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както е
декларирал участника в Образец № 3.
Съгласно извършената проверка в списъка по чл. 30а от ЗМИ, видно от подробните
констатации от комисията, направени по - горе е установено, че за обособени позиции, както
следва:
1.обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1., 1.2. и 1.8;
2.обособена позиция № 4, номенклатури № 4.3. и 4.4.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура № 5.4.;
4.обособена позиция № 6, номенклатура Ns 6.53.;
медицински изделия, за които участника подава оферта са вписани в списъка от други
заявители и търговци, а не от името на участника /колона № 3 от изготвената Таблица с
констатации „Декларирано от участника съгласно Образец № 3 „Заявител и търговец на
оферираното медицинско изделие“ / Констатирано от комисията."/.
Съгласно чл. 30а, ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), списъкът по ал. 1
съдържа: общи идентификационни данни и характеристики на медицинското изделие;
сертификационен и регистрационен статус на медицинското изделие; търговска информация,
включително продажна цена, ако е приложимо за медицинското изделие, както и за
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производителя / упълномощения представител или търговеца на медицинското изделие,
стойност по чл. 306, ал. 1 от ЗМИ, търговска информация, включително продажна цена на
медицинското изделие, удостоверена с документ, представен пред съответното митническо
учреждение, както и за производителя/упълномощения представител, вносителя или търговеца
на медицинското изделие, когато медицинското изделие се внася от трета държава, стойността,
на която медицинското изделие е заплатено от Националната здравноосигурителна каса,
Министерството на здравеопазването, лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните
заведения и от лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона
за лечебните заведения.
Редът за съставяне и поддържане на Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ е разписан в глава II на
„Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от
ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат“ и е приложим за всички правни
субекти. В чл.5, ал.1 и 2 е посочена информация, която задължително следва да се съдържа в
него, като в ал. 2 изрично са изброени данните, чийто характер е персонален. Именно тези данни
(напр. № и дата на регистрация/уведомление в ИАЛ, продажна цена и др.) трябва да бъдат
попълнени от всеки заявител, в случай, че едно и също медицинско изделие се вписва в списъка
от двама или повече заявители.
На основание гореизложеното комисията прави заключение, че участника „ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 192/16.07.2020г., 12:29ч. няма регистрация за
оферираните от него медицински изделия, в частта за обособени позиции №, номенклаткурни №,
както следва:
1.обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1., 1.2. и 1.8;
2.обособена позиция № 4, номенклатури № 4.3. и 4.4.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура № 5.4.;
4.обособена позиция № 6, номенклатура № 6.53.;
в списък на медицинските изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на
интернет адрес - https://www.bda.bg/bq/.
На основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема и предлага на
възложителя участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 192/16.07.2020г., 12:29ч.
да бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“
от ЗОП, в частта за обособени позиции №, номенклаткурни №, както следва :
1.обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1., 1.2. и 1.8 ;
2.обособена позиция № 4, номенклатури № 4.3. и 4.4.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура № 5.4.;
4.обособена позиция № 6, номенклатура № 6.53.;
тъй като офертата на участника, не отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
На основание направените констатации комисията единодушно реши да не допуска
частично офертата на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. до следващ етап в процедурата на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП.
Комисията единодушно приема декларираното от участника в т.2 от ОБРАЗЕЦ № 3 и в
описания Списък на оферираните от него медицинските изделия, съгласно информацията от
Електронна база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства https://meddev.bda.bg/bg/md_list от образеца, в частта за обособени позиции № , номенклатура
№, както следва:
1.обособена позиция № 1, номенклатури № 1.3.; 1.4.; 1.7.; 1.10.; 1.12.; 1.19.; 1.20.; 1.28.;
1.100.; 1.102.; 1.103.; 1.104.; 1.105.; 1.106.; 1.107 и 1.108.;
2.обособена позиция № 2, номенклатури № 2.1. и 2.12.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура № 5.3.;
4.обособена позиция № 6, номенклатури № 6.43.и 6.44.;
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Оферираните медицински изделия в тази част съответстват на регистрираните от участника в
безплатния електронен регистър поддържан от ИАЛ - Електронна база данни на медицинските
изделия,
заплащани
с
обществени
средства
https://meddev.bda.ba/ba/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCateqo
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=&sManufacturerName=&sManufacturerCode=&sMa
nufacturerCountrvld=&sReauestorName=%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B4&s
RequestorCode=&sRequestorCountryld=
Комисията след направените по-горе констатации продължава с разглеждането на документите
по чл.56, ал.2 от ППЗОП и проверява за съответствието на предложението на участника с
предварително обявените условия от Възложителя, в частта за обособена позиция № 1,
номенклатури № 1.3.; 1.4.; 1.7.; 1.10.; 1.12.; 1.19.; 1.20.; 1.28.; 1.100.; 1.102.; 1.103.; 1.104.; 1.105.;
1.106.; 1.107 и 1.108.; обособена позиция № 2, номенклатури № 2.1. и 2.12.; обособена позиция
№ 5, номенклатура № 5.3.; и обособена позиция № 6, номенклатури № 6.43.И 6.44.;
Участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 192/16.07.2020г., 12:29ч. е
представил Техническо предложение както следва:
Констатации от комисията
Д) Техническо предложение :
1.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Липсва основание за отстраняване в
съответствие с техническите спецификации и изисквания частта з а :
1.обособена позиция № 1, номенклатури №
на Възложителя - Образец № 3 :
1.3а
обособена
позиция
№
1
ОП
1
- 1.3.; 1.4.; 1.7.; 1.10.; 1.12.; 1.19.; 1.20.; 1.28.;
1.1.;1.2.;1.3.;1.4.;1.7.;1.8.;1.10.;1.12.;1.19.;1.20.; 1.28.; 1.100.; 1.100.; 1.102.; 1.103.; 1.104.; 1.105.; 1.106.;
1.102.; 1.103.; 1.104.;1.105.;1.106.; ОП 1 Н.Е. 1.107. - 1.107 и 1.108.;
1.107.1.; 1.107.2.; 1.107.3.; 1.107.4.; ОП 1 Н.Е. 1.108. - 2.обособена позиция № 2, номенклатури №
1.108.1.; 1.108.2.; 1.108.3.; 1.108.4.; 1.108.5.; 1.108.6.; 2.1. и 2.12.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура №
1.108.7.; 1.108.8.; 1.108.9.;
5.3.; и
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.обособена позиция № 6, номенклатури №
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.; 6.44.;
Основания за отстраняване ; Комисията
4.4.6.; 4.4.7.;
единодушно
приема и предлага на
4.3а
обособена
позиция
№
5 - ОП 5.3.възложителя
участника
„ХЕЛМЕД
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.; БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
6.43.3.; 6.43.4.; 6.43.5.; 6.43.6.; 6.43.7.; 6.43.8.; 6.43.9.; 192/16.07.2020г, 12:29ч. да бъде отстранен
6.43.10.; 6.43.11; 6.43.12.; ОП 6.44. -6.44.1; 6.44.2.; 6.44.3.; от по нататъшно участие в процедурата на
6.44.4.; 6.44.5.; 6.44.6.; 6.44.7.; ОП 6.53. 6.53.1; 6.53.2.; основание чл.107, т.2, буква „а “ от ЗОП, в
частта за
обособени позиции №,
6.53.3.; 6.53.4.; 6.53.5.; 6.53.6.;
На 28.09.2020г. в регистъра на обществените поръчки е номенклаткурни №, както следва :
входирано становище от началник - д.р.Цв.Кметска ОАИЛ 1.обособена позиция № 1, номенклатури №
към МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч 11, 12. и 1.8;
240/28.09.2020г., с което е изложена следната информация 2.обособена позиция № 4, номенклатури №
към председателя на оценителната комисия относно 4.3. и 4.4.;
обособена позиция № 6, номенклатура № 6.43 - „по об.6.43 З.обособена позиция № 5, номенклатура №
- „Ендотрахеални тръба, ниско налягане, голям обем и 5.4.;
балон тип Мърфи око“ - изработени са от твърд материал, 4.обособена позиция № 6, номенклатура №
което води до нараняване на лигавицата на пациента, 6.43. и 6.53.;
липсва маркировка за вътрешен диаметър върху
контролния балон. Поради несъответствие с техническата
спецификация настоявам изделието да бъде заменено.“
При направената проверка от оценителната комисия за
безспорното съответствието на оферираното медицинско
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1.2

изделия със заложените технически изисквания от
Възложителя в Приложение № 1 - Техническа
спецификация на база предоставените от участника
каталози по обособени позиции, оценителната комисия
единодушно решава и приема, че предложението на
участника относно обособена позиция № 6, номенклатура
№ 6.43. - „Ендотрахеална тръба, ниско налягане, голям
обем и балон тип Мърфи око“, състояща се от състояща
се от 12 броя артикулни номера към нея, с различни
размери, не отговарят на заложените технически
изисквания на Възложителя в Приложение № 1 Техническа спецификация. Комисията единодушно взема
решение и предлага на възложителя офертата на
участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. в частта за обособена позиция №
6, номенклатура № 6.43 да бъде отстранена от по
нататъшно участие в обществената поръчка на основание
чл.107, т.2, буква „а “ от ЗОП - тъй като офертата на
участника, не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката.
На основание направените констатации комисията
единодушно реши да не допуска частично офертата на
участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. до следващ етап в процедурата на
основание чл.57, ал.1 от ППЗОП.
На база предоставените от участника каталози по
обособени позиции, използвани от оценителната комисия
за проверка на безспорното съответствието на
оферираното медицинско изделия със заложените
технически изисквания от Възложителя в Приложение № 1
- Техническа спецификация, оценителната комисия
единодушно решава и приема, че предложението на
ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,
Оферта
с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. , съответства, в частта за
обособена позиция №
1.обособена позиция № 1, номенклатури № 1.3.; 1.4.; 1.7.;
1.10.; 1.12.; 1.19.; 1.20.; 1.28.; 1.100.; 1.102.; 1.103.; 1.104.;
1.105.; 1.106.; 1.107 и 1.108.;
2.обособена позиция № 2, номенклатури № 2.1. и 2.12.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура № 5.3.; и
4.обособена позиция № 6, номенклатури № 6.44.;
Към предложението за изпълнение на поръчката се
прилага:
Приложение № 2 - Техническо предложение на участника Липсва основание за отстраняване в
частта з а :
на хартиен носител и на електронен носител CD, за :
1.3а
обособена
позиция
№
1
ОП
1
- 1.обособена позиция № 1, номенклатури №
1.3.; 1.4.; 1.7.; 1.10.; 1.12.; 1.19.; 1.20.; 1.28.;
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. - 1.100.; 1.102.; 1.103.; 1.104.; 1.105.; 1.106.;
1.107.1. ; 1.107.2.; 1.107.3.; 1.107.4.; ОП 1 Н.Е. 1.108. - 1.107 и 1.108.;
1.108.1. ; 1.108.2.; 1.108.3.; 1.108.4.; 1.108.5.; 1.108.6.; 2.обособена позиция № 2, номенклатури №
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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.;
На 28.09.2020г. в регистъра на обществените поръчки е
входирано становище от началник - д.р.Цв.Кметска ОАИЛ
към МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
240/28.09.2020г., с което е изложена следната информация
към председателя на оценителната комисия относно
обособена позиция № 6, номенклатура № 6.43 - „по об.6.43
- „Ендотрахеални тръба, ниско налягане, голям обем и
балон тип Мърфи око“ - изработени са от твърд материал,
което води до нараняване на лигавицата на пациента,
липсва маркировка за вътрешен диаметър върху
контролния балон. Поради несъответствие с техническата
спецификация настоявам изделието да бъде заменено.“
При направената проверка от оценителната комисия за
безспорното съответствието на оферираното медицинско
изделия със заложените технически изисквания от
Възложителя в Приложение № 1 - Техническа
спецификация на база предоставените от участника
каталози по обособени позиции, оценителната комисия
единодушно решава и приема, че предложението на
участника относно обособена позиция № 6, номенклатура
№ 6.43. - „Ендотрахеална тръба, ниско налягане, голям
обем и балон тип Мърфи око“, състояща се от състояща
се от 12 броя артикулни номера към нея, с различни
размери, не отговарят на заложените технически
изисквания на Възложителя в Приложение № 1 Техническа спецификация. Комисията единодушно взема
решение и предлага на възложителя офертата на
участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. в частта за обособена позиция №
6, номенклатура № 6.43 да бъде отстранена от по
нататъшно участие в обществената поръчка на основание
чл.107, т.2, буква „а “ от ЗОП - тъй като офертата на
участника, не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката.
На основание направените констатации комисията
единодушно реши да не допуска частично офертата на
участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. до следващ етап в процедурата на
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2.1. и 2.12.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура №
5.3.
;и
4.обособена позиция № 6, номенклатури №
6.44.;
Основания за отстраняване : Комисията
единодушно
приема и предлага на
възложителя
участника
„ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. да бъде отстранен
от по нататъшно участие в процедурата на
основание чл.107, т.2, буква „а “ от ЗОП, в
частта за обособени
позиции
№,
номенклаткурни №, както следва:
1.обособена позиция № 1, номенклатури N°
1.1., 1.2. и 1.8;
2.обособена позиция N° 4, номенклатури N°
4.3. и 4.4.;
З.обособена позиция N° 5, номенклатура N°
5.4.
;
4.обособена позиция № 6, номенклатура N°
6.43. и 6.53.;

основание чл.57, ал.1 от ППЗОП.
На база предоставените от участника каталози по
обособени позиции, използвани от оценителната комисия
за проверка на безспорното съответствието на
оферираното медицинско изделия със заложените
технически изисквания от Възложителя в Приложение № 1
- Техническа спецификация, оценителната комисия
единодушно решава и приема, че предложението на
ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта
с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. , съответства, в частта за
обособена позиция №
1.обособена позиция № 1, номенклатури № 1.3.; 1.4.; 1.7.;
1.10.; 1.12.; 1.19.; 1.20.; 1.28.; 1.100.; 1.102.; 1.103.; 1.104.;
1.105.; 1.106.; 1.107 и 1.108.;
2.обособена позиция № 2, номенклатури № 2.1. и 2.12.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура № 5.3.; и
4.обособена позиция № 6, номенклатури № 6.44.;
1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за Липсва основание за отстраняване в
съответното медицинско изделие, за което участника частта з а :
участва, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED 1.обособена позиция № 1, номенклатури №
за инциденти/потенциални инциденти през последните две 1.3.
; 1.4.; 1.7.; 1.10.; 1.12.; 1.19.; 1.20.; 1.28.;
години, както и блокирани или изтеглени партиди от 1.100.; 1.102.; 1.103.; 1.104.; 1.105.; 1.106.;
същото медицинско изделие през последните 2 години, за : 1.107 и 1.108.;
1.3а
обособена
позиция
№
1
ОП
1
- 2.обособена позиция № 2, номенклатури №
1.1.
;1.2.;1.3.;1.4.;1.7.;1.8.;1.10.;1.12.;1.19.;1.20.; 1.28.; 1.100.;
2.1. и 2.12.;
1.102.; 1.103.; 1.104.;1.105.;1.106.; ОП 1 Н.Е. 1.107. - З.обособена позиция № 5, номенклатура №
1.107.1. ; 1.107.2.; 1.107.3.; 1.107.4.; ОП 1 Н.Е. 1.108. - 5.3.
;и
1.108.1. ; 1.108.2.; 1.108.3.; 1.108.4.; 1.108.5.; 1.108.6.; 4.обособена позиция № 6, номенклатури №
1.108.7.; 1.108.8.; 1.108.9.;
6.44.;
Основания за отстраняване : Комисията
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.; единодушно приема и предлага на
участника
„ХЕЛМЕД
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.; възложителя
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
4.4.6.; 4.4.7.;
4.3а
обособена
позиция
№ 5 - ОП 5.3.- 192/16.07.2020г, 12:29ч. да бъде отстранен
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.; от по нататъшно участие в процедурата на
5.3а обособена позиция № 6 - ОП6.43,- 6.43.1.; 6.43.2.; основание чл.107, т.2, буква „а “ от ЗОП, в
6.43.3. ; 6.43.4.; 6.43.5.; 6.43.6.; 6.43.7.; 6.43.8.; 6.43.9.; частта за обособени позиции №,
6.43.10.; 6.43.11.; 6.43.12.; ОП 6.44. -6.44.1.; 6.44.2.; 6.44.3.; номенклаткурни №, както следва :
6.44.4. ; 6.44.5.; 6.44.6.; 6.44.7.; ОП 6.53. 6.53.1.; 6.53.2.; 1.обособена позиция № 1, номенклатури №
1.1., 1.2. и 1.8;
6.53.3.; 6.53.4.; 6.53.5.; 6.53.6.;
На 28.09.2020г. в регистъра на обществените поръчки е 2.обособена позиция № 4, номенклатури №
входирано становище от началник - д.р.Цв.Кметска ОАИЛ 4.3. и 4.4.;
към МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч З.обособена позиция № 5, номенклатура №
;
240/28.09.2020г„ с което е изложена следната информация 5.4.
към председателя на оценителната комисия относно 4.обособена позиция № 6, номенклатура №
обособена позиция № 6, номенклатура № 6.43 - „по об.6.43 6.43. и 6.53.;
- „Ендотрахеални тръба, ниско налягане, голям обем и
балон тип Мърфи око“ - изработени са от твърд материал,
което води до нараняване на лигавицата на пациента,
липсва маркировка за вътрешен диаметър върху
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2.

контролния балон. Поради несъответствие с техническата
спецификация настоявам изделието да бъде заменено.“
При направената проверка от оценителната комисия за
безспорното съответствието на оферираното медицинско
изделия със заложените технически изисквания от
Възложителя в Приложение № 1 - Техническа
спецификация на база предоставените от участника
каталози по обособени позиции, оценителната комисия
единодушно решава и приема, че предложението на
участника относно обособена позиция № 6, номенклатура
№ 6.43. - „Ендотрахеална тръба, ниско налягане, голям
обем и балон тип Мърфи око“, състояща се от състояща
се от 12 броя артикулни номера към нея, с различни
размери, не отговарят на заложените технически
изисквания на Възложителя в Приложение № 1 Техническа спецификация. Комисията единодушно взема
решение и предлага на възложителя офертата на
участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. в частта за обособена позиция №
6, номенклатура № 6.43 да бъде отстранена от по
нататъшно участие в обществената поръчка на основание
чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП - тъй като офертата на
участника, не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката.
На основание направените констатации комисията
единодушно реши да не допуска частично офертата на
участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. до следващ етап в процедурата на
основание чл.57, ал.1 от ППЗОП.
На база предоставените от участника каталози по
обособени позиции, използвани от оценителната комисия
за проверка на безспорното съответствието на
оферираното медицинско изделия със заложените
технически изисквания от Възложителя в Приложение № 1
- Техническа спецификация, оценителната комисия
единодушно решава и приема, че предложението на
ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. , съответства, в частта за
обособена позиция №
1.обособена позиция № 1, номенклатури № 1.3.; 1.4.; 1.7.;
1.10.; 1.12.; 1.19.; 1.20.; 1.28.; 1.100.; 1.102.; 1.103.; 1.104.;
1.105.; 1.106.; 1.107 и 1.108.;
2.обособена позиция № 2, номенклатури № 2.1. и 2.12.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура № 5.3.; и
4.обособена позиция № 6, номенклатури № 6.44.;
Участникът прилага извадки от каталог за доказване на
съответствието на оферираните медицински изделия със
заложените технически изисквания от Възложителя в
Приложение № 1 - Техническа спецификация към
настоящата Документация. - копия заверени с „Гриф Вярно
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Липсва основание за отстраняване в
частта з а :
1.обособена позиция № 1, номенклатури №
1.3.; 1.4.; 1.7.; 1.10.; 1.12.; 1.19.; 1.20.; 1.28.;
1.100.; 1.102.; 1.103.; 1.104.; 1.105.; 1.106.;

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.
На 28.09.2020г. в регистъра на обществените поръчки е
входирано становище от началник - д.р.Цв.Кметска ОАИЛ
към МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
240/28.09.2020г., с което е изложена следната информация
към председателя на оценителната комисия относно
обособена позиция № 6, номенклатура № 6.43 - „по об.6.43
- „Ендотрахеални тръба, ниско налягане, голям обем и
балон тип Мърфи око“ - изработени са от твърд материал,
което води до нараняване на лигавицата на пациента,
липсва маркировка за вътрешен диаметър върху
контролния балон. Поради несъответствие с техническата
спецификация настоявам изделието да бъде заменено.“
При направената проверка от оценителната комисия за
безспорното съответствието на оферираното медицинско
изделия със заложените технически изисквания от
Възложителя в Приложение № 1 - Техническа
спецификация на база предоставените от участника
каталози по обособени позиции, оценителната комисия
единодушно решава и приема, че предложението на
участника относно обособена позиция № 6, номенклатура
№ 6.43. - „Ендотрахеална тръба, ниско налягане, голям
обем и балон тип Мърфи око“, състояща се от състояща
се от 12 броя артикулни номера към нея, с различни
размери, не отговарят на заложените технически
изисквания на Възложителя в Приложение № 1 Техническа спецификация. Комисията единодушно взема
решение и предлага на възложителя офертата на
участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. в частта за обособена позиция №
6, номенклатура № 6.43 да бъде отстранена от по
нататъшно участие в обществената поръчка на основание
чл.107, т.2, буква „а “ от ЗОП - тъй като офертата на
участника, не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката.
На основание направените констатации комисията
единодушно реши да не допуска частично офертата на
участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. до следващ етап в процедурата на
основание чл.57, ал.1 от ППЗОП.
На база предоставените от участника каталози по
обособени позиции, използвани от оценителната комисия
за проверка на безспорното съответствието на
оферираното медицинско изделия със заложените
технически изисквания от Възложителя в Приложение № 1
- Техническа спецификация, оценителната комисия
единодушно решава и приема, че предложението на
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1.107 и 1.108.;
2.обособена позиция № 2, номенклатури №
2.1. и 2.12.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура №
5.3.
;и
4.обособена позиция № 6, номенклатури №
6.44.;
Основания за отстраняване ; Комисията
единодушно приема и предлага на
възложителя
участника
„ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07.2020г., 12:29ч. да бъде отстранен
от по нататъшно участие в процедурата на
основание чл.107, т.2, буква „а “ от ЗОП, в
частта за
обособени
позиции №,
номенклаткурни №, както следва:
1.обособена позиция № 1, номенклатури №
1.1., 1.2. и 1.8;
2.обособена позиция № 4, номенклатури №
4.3. и 4.4.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура №
5.4.
;
4.обособена позиция № 6, номенклатура №
6.43. и 6.53.;

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ"
ЕООД, Оферта с вх.№
192/16.07,2020г., 12:29ч. , съответства, в частта за
обособена позиция №
1.обособена позиция № 1, номенклатури № 1.3.; 1.4.; 1.7.;
1.10.; 1.12.; 1.19.; 1.20.; 1.28.; 1.100.; 1.102.; 1.103.; 1.104.;
1.105.; 1.106.; 1.107 и 1.108.;
2.обособена позиция № 2, номенклатури № 2.1. и 2.12.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура № 5.3.; и
4.обособена позиция № 6, номенклатури № 6.44.;
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 192/16.07.2020г.,
12:29ч., в частта за обособена позиция №, номенклатура №, както следва:
1.обособена позиция № 1, номенклатури № 1.3.; 1.4.; 1.7.; 1.10.; 1.12.; 1.19.; 1.20.; 1.28.;
1.100. ; 1.102.; 1.103.; 1.104.; 1.105.; 1.106.; 1.107 и 1.108.;
2.обособена позиция № 2, номенклатури № 2.1. и 2.12.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура № 5.3.;
4.обособена позиция № 6, номенклатура № 6.44. съответства с предварително обявените
условия на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до оценка и класиране
на офертата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 192/16.07.2020г., в частта
за обособена позиция №, номенклатура №, както следва :
1.обособена позиция № 1, номенклатури № 1.3.; 1.4.; 1.7.; 1.10.; 1.12.; 1.19.; 1.20.; 1.28.;
1.100. ; 1.102.; 1.103.; 1.104.; 1.105.; 1.106.; 1.107 и 1.108.;
2.обособена позиция № 2, номенклатури № 2.1. и 2.12.;
З.обособена позиция № 5, номенклатура № 5.3.;
4.обособена позиция № 6, номенклатури № 6.44.
4. Относно техническото предложение на участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Оферта с
вх.№ 193/16.07.2020г., 13:57ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО „а" от
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат
(приета с ПМС №364/2011 г., обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г.,изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22
Октомври 2019г.), поддържан от ИАЛ и единодушно констатира, следното :
1.Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № 3 - 1.За 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; - подписани от Теодора Павлова - управител.
Таблица с констатации от комисията, съгласно направената справка за декларираните
обстоятелства в Образец № 3 от участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и информацията от
Електронна база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства httDs://meddev.bda.ba/ba/md ist поддържан от ИАЛ.
Декларирано от участника
Декларирано от участника съгласно Образец №
Декларирано от участника
съгласно Образец № 3 съгласно Образец № 3 „„Код на 3 „Заявител и търговец на оферираното
„„Име“ на медицинското
изделие в списъка“ съгласно
медицинско изделие“ / Констатирано от
изделие, съгласно раздел
раздел „Данни за мед. Изделие“ комисията.
„Общи медицински данни за
от електронната база данни на
изделието“ от електронната
медицински изделия заплащани
база данни на медицински
с обществени средства“
изделия заплащани с
обществени средства.“
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1
2
3
обособена позиция № 2
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 2, включва
номенклатурни номера от № 2.1. до № 2.54 включително. За номенклатурни единици от № 2.1. до № 2.49.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 2.; За номенклатурни номера от № 2.50. до № 2.54. включително, участниците задължително
подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 2.50. до № 2.54. включително от
обособена позиция от № 2.
Предложение на участника относно обособена позиция № 2, Номенклатури № 2.50
Относно обособена позиция № 2 , Номенклатура № 2.50., комисията единодушно приема, че всички артикулни
номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
РТ Plus
Лабекс Инженеринг ООД
06DV0000037042
APTT-S
06DV0000018584
Лабекс Инженеринг ООД
TECIot FIB
06DV0000019297
Лабекс Инженеринг ООД
IBS Buffer
06DV0000007617
Лабекс Инженеринг ООД
APTT-S
06DV0000018584
Лабекс Инженеринг ООД
TECal N
06DV0000013660
Лабекс Инженеринг ООД
обособена позиция № 3
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:" Обособена позиция № 3, включва
номенклатурни номера от № 3.1. до № 3.224 включително. За номенклатурни единици от № 3.1. до № 3.223.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 3.; За номенклатура номера № 3.224 участниците задължително подават оферти за всички
артикулни номера от избраната номенклатура № 3.224 от обособена позиция от № 3 "_________________________
Предложение на участника относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.223.
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.33, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Лабекс Инженеринг ООД
HBsAg Cassette Rapid Test Kit 06DV3082983255
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.34, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
_________
Лабекс Инженеринг ООД
Anti HCV Cassette Rapid Test 06DV3082906102
Kit
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.35, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
_________________________
Лабекс Инженеринг ООД
Anti-HIV 1/2 Cassette Rapid 06DV3082911826
Test Kit
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.37, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
_______________________
Лабекс Инженеринг ООД
Anti Syphilis Cassette Rapid 06DV3082811046
Test Kit
Комисията единодушно приема декларираното от участника в.т.2 от ОБРАЗЕЦ № 3 и в
описания Списък на оферираните от него медицинските изделия, съгласно информацията от
Електронна база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства https://meddev.bda.bg/bg/md_list от образеца. Оферираните медицински изделия в тази част
съответстват на регистрираните от участника в безплатния електронен регистър поддържан от
ИАЛ - Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCatego
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=06dv3082811046&sManufacturerName=&sManufact
urerCode=&sManufacturerCountrvld=&sRequestorName=&sRequestorCode=&sRequestorCountryld=
Комисията след направените по-горе констатации продължава с разглеждането на документите
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по чл.56, ал.2 от ППЗОП и проверява за съответствието на предложението на участника с
предварително обявените условия от Възложителя. Участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД,
Оферта с вх.№ 193/16.07.2020г., 13:57ч. е представил Техническо предложение както следва :
Констатации от комисията
Д) Техническо предложение:
1.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Липсва основание за отстраняване
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;
Към поедложението за изпълнение на поръчката се
прилага:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника Липсва основание за отстраняване
на хартиен носител и на електронен носител CD, за :
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;
1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за Липсва основание за отстраняване
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 № 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;
Участникът прилага извадки от каталог, от който да е видно Липсва основание за отстраняване
2.
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.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Оферта с вх.№ 193/16.07.2020г.,
13:57ч. съответства с предварително обявените условия на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до оценка и класиране
на офертата участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Оферта с вх.№ 193/16.07.2020г.,
13:57ч.
5. Относно техническото предложение на участника „ОПТИМ КО“ ООД, Оферта с вх.№
194/16.07.2020г., 13:58ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО „а“ от
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат
(приета с ПМС №364/2011г., обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011 г.,изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22
Октомври 2019г.), поддържан от ИАП и единодушно констатира, следното :
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1.Участника е представил 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 №1 1 , номенклатури № 11.3 и 11.4; - подписани от Анна Доцева управител.
Таблица с констатации от комисията, съгласно направената справка за декларираните
обстоятелства в Образец № 3 от участника „ОПТИМ КО“ ООД и информацията от Електронна
база данни за медиг. ински изделия заплащани с обществени средства
httDs://meddev.bda.ba/ba/md ist поддържан от ИАП.
Декларирано от участника
Декларирано от участника
Декларирано от участника съгласно Образец №
съгласно Образец № 3 съгласно Образец № 3 „„Код на 3 „Заявител и търговец на оферираното
„„Име“ на медицинското
изделие в списъка“ съгласно
медицинско изделие“ / Констатирано от
изделие, съгласно раздел
раздел „Данни за мед. Изделие“ комисията.
„Общи медицински данни за
от електронната база данни на
изделието“ от електронната
медицински изделия заплащани
база данни на медицински
с обществени средства“
изделия заплащани с
обществени средства.“
1
2
3
обособена позиция № 1
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 1, включва
номенклатурни номера от № 1.1. до № 1.109 включително. За номенклатурни единици от № 1.1. до № 1.106.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 1.; За номенклатурни номера от № 1.107. до № 1.109. включително, участниците
задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 1.107. до № 1.109.
включително от обособена позиция от № 1"
Предложение на участника относно обособена позиция № 1, от Номенклатура № 1.1. до № 106.
Относно обособена позиция N° 1, Номенклатури № 1.13, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Контейнери, 30 мл, ПП, винт. 06DV0000053431
ОПТИМ Ко. ООД
капачка
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.15, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Контейнери, 30 мл, ПП, винт. 06DV0000053431
ОПТИМ Ко. ООД
капачка
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.20, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в спис ъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Тампони в епруветка 12x150, 06DV0000078395
ОПТИМ Ко. ООД
ПП, стерилни
обособена позиция № 3
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 3, включва
номенклатурни номера от № 3.1. до № 3.224 включително. За номенклатурни единици от № 3.1. до № 3.223.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 3.; За номенклатура номера № 3.224 участниците задължително подават оферти за всички
артикулни номера от избраната номенклатура № 3.224 от обособена позиция от № 3"
Предложение на участника относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.223.
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Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.32, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.

Метиленово
Льофлер

синьо

по 06DV14-01-08-0130623

ОПТИМ Ко. ООД

Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.65, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.

Кръвен агар база, суха 06DV14-01-01-01-0097144
ОПТИМ Ко. ООД
субстанция
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.66, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Мюлер - Хинтон II агар, суха 06DV14-01 -01-01-0048905
ОПТИМ Ко. ООД
субстанция
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.67, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Еозин метиленово синьо агар, 06DV14-01-01 -01 -0065792
ОПТИМ Ко. ООД
суха субстанция
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.74, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Дезоксихолат цитрат агар, 06DV14-01-01 -01 -0076138
ОПТИМ Ко. ООД
суха субстанция___________
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.79, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Сабуро декстроза (4%) агар, 06DV14-01-01-01-0080745
ОПТИМ Ко. ООД
суха субстанция
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.83, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Хромобио урин агар, суха 06D V14-01 -01 -01-0080491
ОПТИМ Ко. ООД
субстанция
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.84, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Хромобио кандида агар, суха 06D V14-01 -01 -01-0093534
ОПТИМ Ко. ООД
субстанция
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.87, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Бактериологичен агар, суха 06DV14-01 -01-01-0067007
ОПТИМ Ко. ООД
субстанция
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.124, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
ОПТИМ Ко. ООД
Оптохин -5 мкг, дискове
06DV1700780964
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.126, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Бацитрацин -0,04 U, дискове 06DV1700716177
ОПТИМ Ко. ООД
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.129, комисията единодушно приема, че медицинското
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изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Ампицилин
-2
мкг, 06DV14-02-05-0017977
ОПТИМ Ко. ООД
антибиотични дискове
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.134, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
<
Цефуроксим
-30
рд, 06DV14-02-05-0084988
ОПТИМ Ко. ООД
антибиотични дискове
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.136, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Цефтриаксон
-30
рд, 06DV14-02-05-0064729
ОПТИМ Ко. ООД
антибиотични дискове
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.151, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Ампицилин + Сулбактам -20 + 06DV14-02-05-0016670
ОПТИМ Ко. ООД
Юмкг.ант. дискове
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.155, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Гентамицин
-10
мкг, 06DV14-02-05-0017619
ОПТИМ Ко. ООД
антибиотични дискове
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.159, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Ципрофлоксацин
-5 рд, 06DV14-02-05-0011891
ОПТИМ Ко. ООД
антибиотични дискове
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.168, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Еритромицин
-15
мкг, 06DV14-02-05-0057917
ОПТИМ Ко. ООД
антибиотични дискове
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.169, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Клиндамицин
-2
мкг, 06D V14-02-05-0060432
ОПТИМ Ко. ООД
антибиотични дискове
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.174, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Триметоприм
+ 06DV14-02-05-0023541
ОПТИМ Ко. ООД
Сулфаметоксазол -1,25+23,75
мкг
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.175, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Норфлоксацин - 10 мкг, 06DV14-02-05-0063730
ОПТИМ Ко. ООД
антибиотични дискове
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.177, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Цефапексин
-30
мкг, 06DV14-02-05-0095566
ОПТИМ Ко. ООД
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антибиотични дискове
обособена позиция № 10
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп." Обособена позиция № 10, включва
номенклатурни номера от № 10.1. до № 10.27. За номенклатура номера от № 10.1. до № 10.3. включително,
участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 10.1. до №
10.3. включително от обособена позиция от № 10.; За номенклатурни номера от № 10.4. до № 10.27. включително,
участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция №
10”
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.24, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Комплект за оцветяване по 06DV14-01-08-0155376
ОПТИМ Ко. ООД
Гимза
обособена позиция № 11
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:" Обособена позиция № 11, включва
номенклатурни номера от № 11.1. до № 11.12. включително. За номенклатурни номера от № 11.1. до № 11.12.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 11. "
Относно обособена позиция № 11, Номенклатури № 11.3, комисията единодушно приема, че за изделието не е
нужно регистрация в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия. Съгласно предоставената
техническа спецификация с код 5352 от производител, предназначението на изделието е „Обща лабораторна
употреба“ и съответства на EN ISO 11140-1:2014, тип 1,- Продуктът не подлежи на СЕ марка. Химически
индикатори от клас 1, не са медицински изделия, по смисъла на директивата на медицинските изделия
93/42IEEC в Европа, с изключение на Франция.
‘
Индикатор хартиен за пара, Участника декларира че ОПТИМ Ко. ООД
ролка 121 градуса
предлаганото
от
него
изделие - Не е определено
като медицинско изделие от
производителя.
Комисията
приема,
декларираното
обстоятелство от участника в
тази част.
Индикатор хартиен за пара, Участника декларира че ОПТИМ Ко. ООД
ролка 134 градуса
предлаганото
от
него
изделие - Не е определено
като медицинско изделие от
производителя.
Комисията
приема,
декларираното
обстоятелство от участника в
тази част
Комисията единодушно приема декларираното от участника в т.2 от QBPA3EL1 № 3 и в описания
Списък на оферираните от него медицинските изделия, съгласно информацията от Електронна
база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства
https://meddev.bda.bg/bg/mdjist от образеца. Оферираните медицински изделия в тази част
съответстват на регистрираните от участника в безплатния електронен регистър поддържан от
ИАЛ - Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства
https.y/meddev.bda.bq/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCateqo
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=06dv3082811046&sManufactiirerName=&sManufact
urerCode=&sManufacturerCountrvld=&sRequestorName=&sRequestorCode=&sReouestorCountryld=
Комисията след направените по-горе констатации продължава с разглеждането на документите
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по чл.56, ал.2 от ППЗОП и проверява за съответствието на предложението на участника с
предварително обявените условия от Възложителя. Участника „ОПТИМ КО“ ООД, Оферта с
вх.№ 194/16.07.2020г., 13:58ч. е представил Техническо предложение както следва :___________
Техническо предложение :
Констатации от комисията
Д)
1.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Липсва основание за отстраняване
съответствие с техническите спецификации и изисквания
на Възложителя - Образец Ns 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;
Към предложението за изпълнение на поръчката се
прилага :
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника Липсва основание за отстраняване
на хартиен носител и на електронен носител CD, за :
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;
1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за Липсва основание за отстраняване
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, 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;
2.
Участникът прилага извадки от каталог, техническа Липсва основание за отстраняване
спецификация 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
преводи към тях.
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Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника „ОПТИМ КО“ ООД, Оферта с вх.№ 194/16.07.2020г., 13:58ч.
съответства с предварително обявените условия на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до оценка и класиране на
офертата участника „ОПТИМ КО“ ООД, Оферта с вх.№ 194/16.07.2020г., 13:58ч.
6. Относно техническото предложение на участника “ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД, Оферта с вх.№
195/17.07.2020г., 8:58ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО „а“ от
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат
(приета с ПМС №364/2011 г., обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г.,изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22
Октомври 2019г.), поддържан от ИАЛ и единодушно констатира, следното:
1.Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № 3 1.3а обособена позиция № 1, ном. от 1.69 до 1.76 и от 1.79 до 1.90; - подписани от Пламен
Калайджиев - управител.
Таблица с констатации от комисията, съгласно направената справка за декларираните
обстоятелства в Образец № 3 от участника “ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД и информацията от
Електронна база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства https://meddev.bda.bq/bg/md ist поддържан от ИАЛ.
Декларирано от участника
Декларирано от участника
Декларирано от участника съгласно Образец №
съгласно Образец № 3 съгласно Образец № 3 „„Код на 3 „Заявител и търговец на оферираното
„„Име“ на медицинското
изделие в списъка“ съгласно
медицинско изделие“ / Констатирано от
изделие, съгласно раздел
раздел Данни за мед. Изделие“ комисията.
„Общи медицински данни за
от електронната база данни на
изделието“ от електронната
медицински изделия заплащани
база данни на медицински
с обществени средства“
изделия заплащани с
обществени средства.“
1
обособена позиция № 1
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:" Обособена позиция № 1, включва
номенклатурни номера от № 1.1. до № 1.109 включително. За номенклатурни единици от № 1.1. до № 1.106.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 1.; За номенклатурни номера от № 1.107. до № 1.109. включително, участниците
задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 1.107. до № 1.109.
включително от обособена позиция от № 1"
Предложение на участника относно обособена позиция № 1, от Номенклатура № 1.1. до № 106.____________
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.69, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец без игла
“ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД
07IIIV1275477222
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.70, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец без игла
07IIIV1275477222
“ЕЛПАК ЛИЗИНПЕООД
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.71, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец без игла
07IIIV1275477222
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури N° 1.72, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
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него.

Конец без игла

07IIIV1275477222

“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД

Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.73, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.

Конец без игла

07IIIV1275477222

“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД

Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.74, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.

Конец без игла
07IIIV1275477222
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.75, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец без игла
07IIIV1275477222
“ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.76, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец без игла
07IIIV1275477222
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.79, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец с игла
07IIIV1275477222
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.80, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец с игла
07IIIV1275477222
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.81, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец с игла
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
07IIIV1275477222
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.82, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец с игла
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
07IIIV1275477222
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.83, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
Конец с игла
07IIIV1275477222
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.84, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец с игла
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
07IIIV1275477222
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.85, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец с игла
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
07IIIV1275477222
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.86, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец с игла
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
07IIIV1275477222
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.87, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
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Конец с игла

07IIIV1275477222

“ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД

Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.88, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.

Конец с игла

07IIIV1275477222

“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури Ns 1.89, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.

Конец с игла
07IIIV1275477222
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
Относно обособена позиция Ns 1, Номенклатури № 1.90, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Конец с игла
07IIIV1275477222
“ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД
Комисията единодушно приема декларираното от участника в т.2 от ОБРАЗЕЦ № 3 и в описания
Списък на оферираните от него медицинските изделия, съгласно информацията от Електронна
база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства
https://meddev.bda.bg/bg/mdjist от образеца. Оферираните медицински изделия в тази част
съответстват на регистрираните от участника в безплатния електронен регистър поддържан от
ИАЛ - Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства
https://meddev.bda.bg/bQ/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCateqo
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=Q7IIIV1275477222&sManufacturerName=&sManufa
cturerCode=&sManufacturerCountrvld=&sRequestorName=&sRequestorCode=&sRequestorCountryld=
Комисията след направените по-горе констатации продължава с разглеждането на документите
по чл.56, ал.2 от ППЗОП и проверява за съответствието на предложението на участника с
предварително обявените условия от Възложителя. Участника “ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД, Оферта
с вх.№ 195/17.07.2020г., 8:58ч. е представил Техническо предложение както следва :___________
Констатации от комисията
Д) Техническо предложение:
1.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Липсва основание за отстраняване
съответствие с техническите спецификации и изисквания
на Възложителя - Образец № 3 :
1.3а обособена позиция № 1, ном. от 1.69 до 1.76 и от 1.79
до 1.90;
Към предложението за изпълнение на поръчката се
прилага:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника Липсва основание за отстраняване
на хартиен носител и на електронен носител CD, за :
1. За обособена позиция № 1, ном. от 1.69 до 1.76 и от 1.79
до 1.90;
1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за Липсва основание за отстраняване
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;
2.
Участникът прилага извадки от каталог, от който да е видно Липсва основание за отстраняване
безспорното съответствието на оферираното медицинско
изделия със заложените технически изисквания от
Възложителя в Приложение № 1 - Техническа
спецификация към настоящата Документация. - копия
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заверени с „Гриф Вярно с оригинала“, с маркиране на
обособената позиция № и съответната номенклатура № ,
за която се отнася предоставената информация.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника “ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД, Оферта с вх.№ 195/17.07.2020г.,
8:58ч.съответства с предварително обявените условия на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до оценка и класиране на
офертата участника “ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД, Оферта с вх.№ 195/17,07.2020г., 8:58ч.
7. Относно техническото предложение на участника “РИДАКОМ“ЕООД, Оферта с вх.№
196/17.07.2020г., 9:02ч. При проверка от оценителната комисия на предоставеното техническо
предложение от участника, в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО „а“ от
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат
(приета с ПМС №364/2011 г., обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г.,изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22
Октомври 2019г.), поддържан от ИАЛ и единодушно констатира, следното:
1.Участника не е представил Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец N9 3 и съгласно чл.47 ал.З
от ППЗОП, пълно описание на констатациите, както следва: _______________________________
Констатации от комисията
Д) Техническо предложение :
1.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Съгласно чл.47 ал.З от ППЗОП когато
съответствие с техническите спецификации и изисквания поръчката е разделена на обособени
на Възложителя - Образец N9 3
позиции, участникът представя документи по
1. обособена позиция N 1, номенклатурни номера: 1.1. 2.3. чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за всяка
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. обособена позиция поотделно. При еднакви
3.11, 3.12, 3.13, 3.14. 3.15, 3.16. 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21. критерии за подбор на две или повече
3,22 3.23.. 324. 3.25, 3.26, 3.27, 3.28. 3.29 3.30, 3,31. 3.32, обособени позиции възложителят може да
3.33, 3.34. 3.35, 3.36. 3.37. 3.46, 3.47, 3.48. 3 65 3 66 3.67. допусне документите по чл. 39, ал. 2 да се
3.68. 3.69. 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 4.44., 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, представят общо, като тази възможност се
3.79. 3.80. 3.81. 3.82, 3.83, 3.84, 3.85 3.86. 3.87, 3.88, 3.89, посочва в документацията за участие.
3.9, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96. 3.97, 3.98, 3.99, 3.100, Възложителят е предоставил възможност на
3.101, 3.102, 3.103 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, участниците с публикуване на информация
3.110, 3.111, 3.112, 3.113. 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, за това обстоятелство в Обявлението за
3.119, 3.120,3.121, 3.122,3.123, 3.124,3.125, 3.126. 3.127, поръчка, но документите по чл.39, ал.З от
3.128, 3.129, 3.130, 3.131,3.132,3.133, 3.134, 3.135, 3.136, ППЗОП е нужно да се представят за всяка
3.137, 3.138, 3.139, 3.140, 3.141,3.142, 3.143, 3.144, 3.145, обособена позиция поотделно съгласно
3.146, 3.147, 3.148, 3.149, 3.150, 3.151, 3.152, 3.153,3.154, чл.47, ал.З от ППЗОП. Видно от
3.155,3.156,3.157,3.158,3.159,3.160,3.161, 3.162, 3.163, представеният Образец № 3, участника е
3.164, 3.165, 3.166, 3.167, 3.168, 3.169, 3.170, 3.171, 3.172, декларирал, че той подава оферта за
3.173., 3.174, 3.175, 3.176, 3.177., 3.178, 3.179, 3.180, 3.181, обособена позиция № 1 и в същото време е
3.182, 3.183, 3.184, 3.185, 3.186, 3.187, 3.188. 3.189, вписал освен номенклатурните номера по
3.190, 3.191,3.192,3.193,3.194.3.195,3.196,3.197, 3.198, обособена позиция № 1 , и номенклатурни
3.199, 3.200, 3.201, 3.202, 3.203, 3.204, 3.205, 3.206, номера' от обособени позиции № 2, № 3, №
3.207. 3.208, 3.209. 3.210., 3.211, 3.212, 3.213, 3.214, 10 и № 11. Отделно е предоставил Образец
3.215, 3.216, 3.217, 3.218. 3.219, 3.220, 3,221, 3.222., № 3 за обособена позиция № 3, но само за
3 223,10.6,10.11.10.21,10.23,10.24,10.25,11.1 11.2.11.3, номенклатура № 3.224, а не за всички
номенклатурни номера от обособена позиция
11.4;
2. Образец № 3 - обособена позиция N3 , номенклатурни № 3 за които подава оферта. Съгласно
чл.47, ал.З от ППЗОП, Обявлението за
номера: 3.224.
поръчка и Документацията към нея,
Подписани от Дечо Дечев - управител.
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участника е нужно да подаде документите по
чл.39, ал.З от ППЗОП за всяка обособена
позиция поотделно. Комисията открива
също, че в приложените образци № 3 Предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя участника не е
вписал информация от Електронна база
данни за медицински изделия заплащани
с
обществени
средства
https://meddev.bda.bq/ba/md list - съответно
колона „Код на изделие в списъка“ съгласно
раздел „Данни за мед. Изделие“ от
електронната база данни на медицински
изделия заплащани с обществени средства"
е непопълнена в образец № 3 за всички
номенклатурни
номера за които е
декларирал,
че подава оферта.
В
предоставения Образец № 3 за обособена
позиция № 3, ном.№ 3.224 при която има
задължително
офериране
за
всички
артикулни номера, които са съответно от
артикулен № 3.224.1 до 3.224.7 включително,
участника е предоставил данни само за
3.224.1 от Електронна база данни за
медицински
изделия
заплащани
с
обществени
средства
https://meddev.bda.ba/bq/md list.

1.2

Към предложението за изпълнение на поръчката се
прилага:
Приложение № 2 - Техническо предложение на участника
на хартиен носител и на електронен носител CD, за :
1. Приложение № 2, за :
1. 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. 3.127,
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,
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-

Съгласно поставените изисквания от
Възложителя в част „111. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ точка 2.
„Изисквания към съдържанието на
опаковката“ в Документацията за участие
буква : Д) Техническо предложение : „Към
Образец № 3 се прилагат 1.1.Приложение
№ 2. - Техническо предложение на
участника.
Техническо
предложение,
изготвено на хартиен носител, подписано и
подпечатано
от
лицето/ата
представляващо/щи участника и съдържащо
информация за всички артикулни номера, от
номенклатури от обособената позиция, за
които участникът участва и 1.2.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

A

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,
3.207. 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: 3.224.

1.3

последните две години, както и блокирани
или
изтеглени
партиди от същото
медицинско изделие през последните 2
годин“
Съгласно чл.47 ал.З от ППЗОП когато
поръчката е разделена на обособени
позиции, участникът представя документи по
чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за всяка
обособена позиция поотделно. При еднакви
критерии за подбор на две или повече
обособени позиции възложителят може да
допусне документите по чл. 39, ал. 2 да се
представят общо, като тази възможност се
посочва в документацията за участие.
Възложителят е предоставил възможност на
участниците с публикуване на информация
за това обстоятелство в Обявлението за
поръчка, но документите по чл.39, ал.З от
ППЗОП е нужно да се представят за всяка
обособена позиция поотделно съгласно
чл.47, ал.З от ППЗОП. Видно от
представеният Образец № 3, участника е
декларирал, че той подава оферта за
обособена позиция № 1 и в същото време е
вписал освен номенклатурните номера по
обособена позиция № 1 , и номенклатурни
номера от обособени позиции № 2, № 3, №
10 и № 11. Отделно е предоставил Образец
№ 3 за обособена позиция № 3, но само за
номенклатура № 3.224, а не за всички
номенклатурни номера от обособена позиция
№ 3 за които подава оферта. Съгласно
чл.47, ал.З от ППЗОП, Обявлението за
поръчка и Документацията към нея,
участника е нужно да подаде документите по
чл.39, ал.З от ППЗОП за всяка обособена
позиция поотделно. Приложение № 2 Техническо предложение е част от
Приложенията към Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя, като съгласно
чл.47, ал.З от ППЗОП Образец № 3 е нужно
да се предостави задължително с всички
приложения към него за всяка обособена
позиция поотделно.
Декларация свободен текст, от която да е видно, че за Съгласно поставените изисквания от
съответното медицинско изделие, за което участника Възложителя в част „III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
участва, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ точка 2.
за инциденти/потенциални инциденти през последните две „Изисквания към съдържанието на
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години, както и блокирани или изтеглени партиди от опаковката“ в Документацията за участие
същото медицинско изделие през последните 2 години, за : буква : Д) Техническо предложение : „Към
Приложение № 2, з а :
Образец № 3 се прилагат :“1.1.Приложение
I.
обособена позиция № 1, номенклатурни номера: 1.1. №
2.3. 2. - Техническо предложение на
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. участника.
Техническо
предложение,
3.11, 3.12, 3.13, 3.14. 3.15, 3.16.3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21. изготвено на хартиен носител, подписано и
3,22 3.23..324. 3.25, 3.26, 3.27, 3.28. 3.29 3.30, 3,31. 3.32, подпечатано
от
лицето/ата
3.33, 3.34. 3.35, 3.36. 3.37. 3.46, 3.47, 3.48. 3 65 3 66 3.67. представляващо/щи участника и съдържащо
3.68. 3.69.3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 4.44., 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, информация за всички артикулни номера, от
3.79. 3.80. 3.81. 3.82, 3.83, 3.84, 3.85 3.86. 3.87, 3.88, 3.89, номенклатури от обособената позиция, за
3.9, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96. 3.97, 3.98, 3.99, 3.100, които участникът участва и 1,2.Декларация
3.101, 3.102, 3.103 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, свободен текст, от която да е видно, че за
3.110, 3.111, 3.112, 3.113. 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, съответното медицинско изделие, за което
3.119, 3.120,3.121, 3.122,3.123, 3.124,3.125, 3.126. 3.127, участника участва, няма регистрирани данни
3.128, 3.129, 3.130, 3.131,3.132,3.133, 3.134, 3.135, 3.136, в
ИАЛ
и/или
EUDAMED
за
3.137, 3.138,3.139, 3.140, 3.141,3.142, 3.143, 3.144, 3.145, инциденти/потенциални инциденти през
3.146, 3.147, 3.148, 3.149, 3.150, 3.151, 3.152, 3.153,3.154, последните две години, както и блокирани
партиди от същото
3.155,3.156,3.157,3.158,3.159,3.160,3.161, 3.162, 3.163, или изтеглени
3.164, 3.165, 3.166, 3.167, 3.168, 3.169, 3.170, 3.171, 3.172, медицинско изделие през последните 2
3.173., 3.174, 3.175, 3.176, 3.177., 3.178, 3.179, 3.180, 3.181, годин“
3.182, 3.183, 3.184, 3.185, 3.186, 3.187, 3.188. 3.189, Съгласно чл.47 ал.З от ППЗОП когато
3.190, 3.191,3.192,3.193,3.194.3.195,3.196,3.197, 3.198, поръчката е разделена на обособени
3.199, 3.200, 3.201, 3.202, 3.203, 3.204, 3.205, 3.206, позиции, участникът представя документи по
3.207. 3.208, 3.209. 3.210., 3.211, 3.212, 3.213, 3.214, чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за всяка
3.215, 3.216, 3.217, 3.218. 3.219, 3.220, 3,221, 3.222., обособена позиция поотделно. При еднакви
3 223,10.6,10.11.10.21,10.23,10.24,10.25,11.1 11.2.11.3, критерии за подбор на две или повече
II.
4;
обособени позиции възложителят може да
2. за обособена позиция № 3, номенклатурни номера: допусне документите по чл. 39, ап. 2 да се
3.224.
представят общо, като тази възможност се
посочва в документацията за участие.
Възложителят е предоставил възможност на
участниците с публикуване на информация
за това обстоятелство в Обявлението за
поръчка, но документите по чл.39, ал.З от
ППЗОП е нужно да се представят за всяка
обособена позиция поотделно съгласно
чл.47, ал.З от ППЗОП. Видно от
представеният Образец № 3, участника е
декларирал, че той подава оферта за
обособена позиция № 1 и в същото време е
вписал освен номенклатурните номера по
обособена позиция № 1 , и номенклатурни
номера от обособени позиции № 2, № 3, №
10 и № 11. Отделно е предоставил Образец
№ 3 за обособена позиция № 3, но само за
номенклатура № 3.224, а не за всички
номенклатурни номера от обособена позиция
№ 3 за които подава оферта. Съгласно
чл.47, ал.З от ППЗОП, Обявлението за
поръчка и Документацията към нея,
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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“. Като участника на извадките от каталози и
брошури е описал коректно обособените позиции №, а не
както са описани в приложените 2 броя Образец № 3.
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участника е нужно да подаде документите по
чл.39, ал.З от ППЗОП за всяка обособена
позиция поотделно. Декларацията е част от
Приложенията към Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя, като съгласно
чл.47, ал.З от ППЗОП Образец № 3 е нужно
да се предостави задължително с всички
приложения към него за всяка обособена
позиция поотделно.
Съгласно поставените изисквания от
Възложителя в част „III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ“ точка 2.
„Изисквания към съдържанието на
опаковката“ в Документацията за участие
буква : Д) Техническо предложение : „Към
Образец № 3 се прилагат :“1.1.Приложение
№ 2. - Техническо предложение на
участника.
Техническо
предложение,
изготвено на хартиен носител, подписано и
подпечатано
от
лицето/ата
представляващо/щи участника и съдържащо
информация за всички артикулни номера, от
номенклатури от обособената позиция, за
които участникът участва и 1.2.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
годин“
Съгласно чл.47 ал.З от ППЗОП когато
поръчката е разделена на обособени
позиции, участникът представя документи по
чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за всяка
обособена позиция поотделно. При еднакви
критерии за подбор на две или повече
обособени позиции възложителят може да
допусне документите по чл. 39, ал. 2 да се
представят общо, като тази възможност се
посочва в документацията за участие.
Възложителят е предоставил възможност на
участниците с публикуване на информация
за това обстоятелство в Обявлението за
поръчка, но документите по чл.39, ал.З от
ППЗОП е нужно да се представят за всяка

обособена позиция поотделно съгласно
чл.47, ал.З от ППЗОП. Видно от
представеният Образец № 3, участника е
декларирал, че той подава оферта за
обособена позиция № 1 и в същото време е
вписал освен номенклатурните номера по
обособена позиция № 1 , и номенклатурни
номера от обособени позиции № 2, № 3, №
10 и № 11. Отделно е предоставил Образец
№ 3 за обособена позиция № 3, но само за
номенклатура № 3.224, а не за всички
номенклатурни номера от обособена позиция
№ 3 за които подава оферта. Съгласно
чл.47, ал.З от ППЗОП, Обявлението за
поръчка и Документацията към нея,
участника е нужно да подаде документите по
чл.39, ал.З от ППЗОП за всяка обособена
позиция поотделно. Декларацията е част от
Приложенията към Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя, като съгласно
чл.47, ал.З от ППЗОП Образец № 3 е нужно
да се предостави задължително с всички
приложения към него за всяка обособена
______ ________________________________________________ позиция поотделно._______________________
Участника “РИДАКОМ“ЕООД, Оферта с вх.№ 196/17.07.2020г., 9:02ч. не е подал
документите по чл.39, ал.З от ППЗОП в офертата, съгласно изискванията на чл.47, ал.З от
ППЗОП и изисквания от Възложителя в настоящата обществена поръчка. Участника не е подал
документите по чл.39, ал.З от ППЗОП за всяка обособена позиция по отделно. Участника в
Образец № 3 не е попълнил данни за регистрация на медицинските изделия в ИАЛ. Участника в
Образец № 3 за обособена позиция № 3, номенклатура № 3.224, за която има задължително
офериране за всички артикулни номера от номенклатурата 3.224 от № 3.224.1 до 3.224.7 е
вписал информация, че артикулен № 3.224.1 - Елайза HAV lg М има регистрация в списък на
медицинските изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на интернет
адрес - https://www.bda.bg/bq/ и е вписал код от регистъра 06DV3072225285. Съгласно
направената
справка
от
ИАЛ
на
интернет
адрес
https://meddev.bda.bg/ba/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloa=&sCateao
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=06dv3072225285&sManufacturerName=&sManufact
urerCode=&sManufacturerCountrvld=&sReauestorName=&sRequestorCode=&sReauestorCountrvld=
заявители и търговец е ЕЛТА90 М ООД, а не декларираното от участника, за останалите 6 броя
артикулни номера от номенклатура № 3.224. участника не е подал информация за код от
регистъра на медицинските изделия в списък на медицинските изделия, поддържан от
Изпълнителната агенция по лекарствата на интернет адрес - https://www.bda.bg/bq/.
Комисията
на
интернет
адрес
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCateqo
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeType=&sCode=&sManufacturerName=&sManufacturerCode=&sMa
nufacturerCountrvld=&sReauestorName=%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D
0%BC&sRequestorCode=&sReguestorCountrvld= открива на името на името на участника
„РИДАКОМ“ ЕООД 93 броя медицински изделия, регистрирани в списъка на медицинските
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изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата, но комисията не открива
информация за регистрация на медицинските изделия , за които участника подава оферта.
Комисията приема единодушно, че участника няма регистрация на оферираните медицински
изделия в списък на медицинските изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по
лекарствата на интернет адрес - https://www.bda.ba/ba/. Съгласно чл. 9, ал.1, т.1 от Закона за
лечебните заведения - МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч е Лечебно заведение за
болнична помощ - болница за активно лечение. Съгласно чл.1, т.1, буква „г" от наредбата
Наредбата - С наредбата се определят условията и редът за съставяне и поддържане на списък
на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните
заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 от Закона за Лечебните заведения.
Съгласно чл.2 от Наредбата със средствата на лечебното заведение могат да се заплащат само
медицински изделия, които са включени в списъка, съставен по реда на наредбата.
Съгласно чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия в сила от 01.01.2020г. Изпълнителната
агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия,
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.
На основание направените констатации комисията единодушно реши да не допуска
офертата на участника “РИДАКОМ“ЕООД, Оферта с вх.№ 196/17,07.2020г., 9:02ч. до следващ
етап в процедурата на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП.
На основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема и предлага на
възложителя участника “РИДАКОМ“ЕООД, Оферта с вх.№ 196/17.07.2020г., 9:02ч. да бъде
отстранен от по нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“от ЗОП,
тъй като е офертата на участника, не отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
На основание направените констатации комисията единодушно реши да не допуска
офертата на участника “РИДАКОМ“ЕООД, Оферта с вх.№ 196/17.07.2020г., 9:02ч. до следващ
етап в процедурата на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП.
8. Относно техническото предложение на участника “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД, Оферта с вх.№
197/17.07.2020г., 9:20ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО „а“ от
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат
(приета с ПМС №364/2011 г., обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011 г.,изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22
Октомври 2019г.), поддържан от ИАП и единодушно констатира, следното:
1.Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № 3 1. 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- подписани от Цветомир Гечев - пълномощник.
Таблица с констатации от комисията, съгласно направената справка за декларираните
обстоятелства в Образец № 3 от участника “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД и информацията от
Електронна база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства https .//meddev. bd а.ba/ba/md ist поддържан от ИАЛ.
Декларирано от участника съгласно Образец №
Декларирано от участника
Декларирано от участника
съгласно Образец№3съгласно Образец № 3 „„Код на 3 „Заявител и търговец на оферираното
медицинско изделие“ / Констатирано от
„„Име“ на медицинското
изделие в списъка“ съгласно
комисията.
раздел
„Данни
за
мед.
Изделие“
изделие, съгласно раздел
„Общи медицински данни за
от електронната база данни на
медицински изделия заплащани
изделието“ от електронната
база данни на медицински
с обществени средства“
изделия заплащани с
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»

обществени средства.“
1
2
3
обособена позиция № 2
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 2, включва
номенклатурни номера от № 2.1. до № 2.54 включително. За номенклатурни единици от № 2.1. до № 2.49.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 2.; За номенклатурни номера от № 2.50. до № 2.54. включително, участниците задължително
подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 2.50. до № 2.54. включително от
обособена позиция от № 2."
Предложение на участника относно обособена позиция № 2, Номенклатура № 2.52.
Относно обособена позиция № 2 , Номенклатура № 2.52, артикулен от № 2.52.1 до 2.52.18., комисията
единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
Перфект Медика ООД
06DV11-50-90-9080087
контрола нормална
Перфект Медика ООД
06DV11-50-90-9053041
Контрола патологична
дезинфекциращ
Перфект Медика ООД
06DV11-04-04-0460444
разтвор
депротеинизиращ
ПерфекъМедика ООД
06DV11-04-04-0479296
разтвор
Перфект Медика ООД
държател за капилярки
06DV11-04-04-0450297
Перфект Медика ООД
06DV11-50-30-0176456
мулти стандарт 12 mmol/L
Перфект Медика ООД
06DV11-04-04-0417144
работен разтвор
Разтвор за сензор, глюкоза и 06DV11-04-04-0390144
Перфект Медика ООД
лактат
Перфект Медика ООД
06DV11-04-04-0493023
сензор симулатор
Хемолизиращи
Перфект Медика ООД
06DV11-04-04-0485823
микроепруветки (1 ml)
Капилярки (20 ul) за
Перфект Медика ООД
06DV11-04-04-0485823
Хемолизиращи
микроепруветки (1 ml)
Перфект Медика ООД
06DV21 -01 -10-0178021
С/S Клапан
Перфект Медика ООД
06DV21-01-10-0134021
С/S Помпен шлаух
С/S Чип сензор за измерване 06DV21-01-10-0181322
Перфект Медика ООД
на глюкоза
С/S Чип сензор за измерване 06DV21-01-10-0121901
Перфект Медика ООД
на лактат
C/SJine Шлаух за
Перфект Медика ООД
06DV21-01-10-0121904
пробовземащ модул (115 mm)
Перфект Медика ООД
06DV21 -01 -10-0122704
Пробовземащ модул
Перфект; Медика ООД
Хартия за принтера
06DV21-01-10-0146704
ширина 111 mm
Предложение на участника относно обособена позиция № 2, Номенклатура № 2.54.
Относно обособена позиция № 2 , Номенклатура № 2.54, артикулен от № 2.54.1 до 2.54.3., комисията
единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
Реактив за директен гликиран 06DV12-70-01-0210478
Перфект Медика ООД
хемоглобин А1С
Етикет за принтер за
Перфект Медика ООД
06DV12-70-01 -0257978
резултати от изследвания
Контролен материал А1С 1,2 06DV12-70-50-9093739
Перфект Медика ООД
ниво
Комисията единодушно приема декларираното от участника в т.2 от ОБРАЗЕЦ № 3 и в
описания Списък на оферираните от него медицинските изделия, съгласно информацията от
Електронна база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства -
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https://meddev.bda.bg/bg/md_list от образеца. Оферираните медицински изделия в тази част
съответстват на регистрираните от участника в безплатния електронен регистър поддържан от
ИАЛ - Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства
https://meddev.bda.bg/ba/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCatalog=&sCateqo
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeType=&sCode=06DV12-70-509093739&sManufacturerName=&sManufacturerCode=&sManufacturerCountrvld=&sReauestorName=&
sReauestorCode=&sRequestorCountrvld= .Комисията след направените по-горе констатации
продължава с разглеждането на документите по чл.56, ал.2 от ППЗОП и проверява за
съответствието на предложението на участника с предварително обявените условия от
Възложителя. Участника “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД, Оферта с вх.№ 197/17.07.2020г., 9:20ч.е
представил Техническо предложение както следва :________________________________________
Констатации от комисията
Д) Техническо предложение :
1.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Липсва основание за отстраняване
съответствие с техническите спецификации и изисквания
на Възложителя - Образец № 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
Към предложението за изпълнение на поръчката се
прилага :
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника Липсва основание за отстраняване
на хартиен носител и на електронен носител CD, за :
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
1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за Липсва основание за отстраняване
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 № 2, номенклатура № 2.52
артикулен № 2.52.1 - 2.52.18 и номенклатура № 2.54
артикулен № 2.54.1 - 2.54.3
2.
Участникът прилага извадки от каталог с техническа Липсва основание за отстраняване
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.
3.
Участника прилага декларация свободен текст за Липсва основание за отстраняване
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.
"
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Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД, Оферта с вх.№ 197/17.07.2020г., 9:20ч,
съответства с предварително обявените условия на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до оценка и класиране на
офертата участника “ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ООД, Оферта с вх.№ 197/17.07.2020г., 9:20ч.
9. Относно техническото предложение на участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ООД, Оферта с вх.№ 198/17.07.2020г., 9:24ч., в частта за регистрация на
оферираните медицински изделия в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.ЗО „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на
стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011 г., обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември
2011 г.,изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.), поддържан от ИАЛ и единодушно констатира,
следното:
1.Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец Ns 3 1.1.3а обособена позиция №1, ном. № 1.13,1.15,1.19,1.20,1.109;
1.2.3а обособена позиция №2, ном. № 2.50 и 2.53;
1.3.3а обособена позиция №3, ном. № 3.22,3.33,3.34,3.35,3.36,3.37;
1.4.3а 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
Подписани от Йонка Гетова Христанова - управител.
Таблица с констатации от комисията, съгласно направената справка за декларираните
обстоятелства в Образец № 3 от участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ООД,
Оферта с вх.№ 198/17.07.2020г., 9:24ч. и информацията от Електронна база данни за
медицински изделия заплащани с обществени средства - https://meddev.bda.bg/bq/md list
поддържан от ИАЛ.
________________________________________________________
Декларирано от участника
Декларирано от участника
Декларирано от участника съгласно Образец №
съгласно Образец№3съгласно Образец № 3 „„Код на 3 „Заявител и търговец на оферираното
„„Име“ на медицинското
изделие в списъка“ съгласно
медицинско изделие“ / Констатирано от
изделие, съгласно раздел
раздел Данни за мед. Изделие“ комисията.
„Общи медицински данни за
от електронната база данни на
изделието“ от електронната
медицински изделия заплащани
база данни на медицински
с обществени средства“
изделия заплащани с
обществени средства.“
3
1
2
обособена позиция № 1
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 1, включва
номенклатурни номера от № 1.1. до № 1.109 включително. За номенклатурни единици от № 1.1. до № 1.106.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 1.; За номенклатурни номера от № 1.107. до № 1.109. включително, участниците
задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 1.107. до № 1.109.
включително от обособена позиция от № 1."
Предложение на участника относно обособена позиция № 1, от Номенклатура № 1.1. до № 106.
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.13, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Медицинска Техника Инженеринг ООД
60 ml контейнери за проби, 06DV0000062856
РР, с винтова капачка,
38x65mm,
стерилни,
индивидуално опаковани
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.15, комисията единодушно приема, че медицинското
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изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
30 ml контейнери за проби, 06DV0000088454
Медицинска Техника Инженеринг ООД
PS, с винтова капачка,
25x90mm, стерилни
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.19, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Стерилен дървен тампон
10IV0000022566
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.20, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Дървен тампон с памучен
Медицинска Техника Инженеринг ООД
накрайник, РР
10llaV0000014051
епруветка012x150мм,етике
т,стерилен
Предложение на участника относно обособена позиция № 1, Номенклатура № 1.109.
Относно обособена позиция № 1, Номенклатура N° 1.109, артикулен от № 1.109.1 до 1.109.8., комисията
единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
н я 1л / т р м н й п i - i ) 1
06DV4386528451
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Змл.тип safety
Иятггеинер серум 4мл. тип
06DV4238698746
Медицинска Техника Инженеринг ООД
safety
VACUETTE епруветка 4мл NH 06DV0000083682
Участника е вписал код на мед.изделие
Натриев хепарин, 13x75
06DV0000083682, комисията не го открива в
регистъра, но по декларираното наименование
на медицинското изделие в „„Име“ на
медицинското изделие, съгласно раздел „Общи
медицински данни за изделието“ от
електронната база данни на медицински
изделия заплащани с обществени средства.“
Комисията открива регистрираното изделие под
код - 06DV0000062622 на името на участника
Медицинска Техника Инженеринг ООД.
Вакутейнер коагулация 3,2 мл 06DV0000087655
Медицинска Техника Инженеринг ООД
9NC тип safety
нят/теинер и нер. 3-4 мл тип 06DV0000084749
Медицинска Техника Инженеринг ООД
safety
луер адаптер стерилен 2UG
10IV1273647549
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Игли 20Gx1.5
10I laV1273668491
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Игли 216x1.5
10llaV1273651627
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 2, включва
номенклатурни номера от № 2.1. до № 2.54 включително. За номенклатурни единици от № 2.1. до № 2.49.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 2.; За номенклатурни номера от № 2.50. до № 2.54. включително, участниците задължително
подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 2.50. до № 2.54. включително от
обособена позиция от № 2 . "
Предложение на участника относно обособена позиция № 2, Номенклатура № 2.50.
Относно обособена позиция № 2, Номенклатура № 2.50, артикулен от N° 2.50.1 до 2.50.6., комисията
единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
I ромоопластин Юх2 мл
06DV3053966847
Медицинска Техника Инженеринг ООД
АРТТ 6x2.5 мл/1х15 мл
06DV3239285757
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Calcium Chloride
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Фибриноген 10x1 мл/2х60 мл
06DV3054108972
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Imidazole Buffer
Фибриноген 10x1 мл/2х60 мл
06DV3054108972
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Imidazole Buffer
АРТТ 6x2.5 мл/1 х15 мл
06DV3239285757
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Calcium Chloride
КОНТРОЛ КОАГУЛАЦИЯ
06DV0000036100/06DV00000269 Медицинска Техника Инженеринг ООД
НИВО 14x1 мл/КОНТРОЛ
03
КОАГУЛАЦИЯ НИВО I 4x1 мл
Предложение на участника относно обособена позиция № 2, Номенклатура № 2.53.
Относно обособена позиция № 2, Номенклатура № 2.53, артикулен от № 2.53.1 до 2.53.7., комисията
единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
uuinius о-рап uiiuent zul
06DV4195580509
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Uuintus b-part Lyse bL
06DV4195591178
Медицинска Техника Инженеринг ООД
uuintus б-part stopper
06DV4195583073
Медицинска Техника Инженеринг ООД
bouie urn-bum n ьхзгти
06DV3053101815
Медицинска Техника Инженеринг ООД
bouie uon-buitt L
06DV3053104597
Медицинска Техника Инженеринг ООД
bouie uon-ouin н
06DV3053139706
Медицинска Техника Инженеринг ООД
ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР
06DV3241390189
Медицинска Техника Инженеринг ООД
ProClean PLUS ЮОмл
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп: "Обособена позиция № 3, включва
номенклатурни номера от № 3.1. до № 3.224 включително. За номенклатурни единици от № 3.1. до № 3.223.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 3.; За номенклатура номера № 3.224 участниците задължително подават оферти за всички
артикулни номера от избраната номенклатура № 3.224 от обособена позиция от № 3"
Предложение на участника относно обособена позиция № 3, от № 3.1. до № 3.224 включително.
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.22, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Бърз тест анти Сифилис
06DV0000093278
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.33, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Бърз тест за Хепатит В
06A2V0000047571
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.34, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Бърз тест за Хепатит С
06A2V0000016054
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.35, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Бърз тест за HIV
06A2V0000065717
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.36, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Медицинска Техника Инженеринг ООД
HAV IgM, комплект х25 06DV0000093083
касети + 1 флакон х 5ml
буфер, серум / плазма
Относно обособена позиция № 3, Номенклатури № 3.37, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
06DV0000093278
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Бърз тест анти Сифилис

50

f

Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 10, включва
номенклатурни номера от № 10.1. до № 10.27. За номенклатура номера от № 10.1. до № 10.3. включително,
участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 10.1. до №
10.3. включително от обособена позиция от № 10.; За номенклатурни номера от № 10.4. до № 10.27. включително,
участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция №
10,"

________________________________________________________________________________________________________________________

Предложение на участника относно обособена позиция № 10, номенклатура № 10.1.______________________
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.1, от артикулен № 10.1.1. до 10.1.3. комисията
единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
SLEE Disposable blade 06DV0000070044
Медицинска Техника Инженеринг ООД
"premium"- Type LPS
Ножчета за
06DV0000074047
Медицинска Техника Инженеринг ООД
еднокр .употреба
(висок
профил;50бр)
SLEE Disposable blade 06DV0000029327
Медицинска Техника Инженеринг ООД
"premium"-Type LPH
Предложение на участника относно обособена позиция № 10, номенклатура от № 10.4. до № 10.27.
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.4, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Хистанол 100,10 л.
06DV0000080602
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.5, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Ацетон хистологичен, 10 л
06DV13-07-01 -9075633
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.6, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Парафин wax/paratec/10x1 06DV0000041612
Медицинска Техника Инженеринг ООД
кг
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.7, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
4% НБ Формалдехид, 20 л. 06DV0000026807____________ Медицинска Техника Инженеринг ООД
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.9, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Ксипол хистологичен, 10 л
06DV13-07-01-9083710
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.10, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Hematoxylin М, 2500 ml.
Медицинска Техника Инженеринг ООД
06DV0000009928
Относно обособена позиция N° 10, Номенклатури № 10.11, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Eosin Y1% Aqueous, 2500 06DV0000083358
Медицинска Техника Инженеринг ООД
ml
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.12, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Biomount DPX, 500 мл.
Медицинска Техника Инженеринг ООД
06DV0000084220
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Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.13, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
BioClear, 10 л
06DV0000031094
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.14, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Van Gieson Trichrome kit, 06DV0000072902
Медицинска Техника Инженеринг ООД
100 tests
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.15, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
P.A.S. kit, 100 tests
06DV0000080138
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.16, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Толуидин синьо, разтвор
06DV0000037990
______ Медицинска Техника Инженеринг ООД
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.17, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Gomori Trichrome kit, 100 06DV0000055227
Медицинска Техника Инженеринг ООД
tests
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.18, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Орсеин кит, 100 теста
Медицинска Техника Инженеринг ООД
06DV0000045686
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.19, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Masson Fontana kit, 100 06DV0000051531
Медицинска Техника Инженеринг ООД
tests
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.20, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Hemognost Peris kit, 100 06DV0000047742
Медицинска Техника Инженеринг ООД
tests
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.21, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
ТВ-Stain Histo кит, 100 06DV0000039658
Медицинска Техника Инженеринг ООД
теста
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.22, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Weigert-Van Gieson kit, бърз 06DV0000026182
Медицинска Техника Инженеринг ООД
метод, 100 tests
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.23, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Май-Грюнвал разтвор, 2,5 л 06DV0000097918
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.24, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
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него.
Гимза разтвор, 2,5 л
06DV0000074999
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.25, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Sudan black В lipid kit, 100 06DV0000007614
Медицинска Техника Инженеринг ООД
tests
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.26, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
H.B.F.P. kit, 100 tests
06DV0000015709
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Относно обособена позиция № 10, Номенклатури № 10.27, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Congo Red Highman Kit, 100 06DV0000023551
Медицинска Техника Инженеринг ООД
tests
Комисията единодушно приема декларираното от участника в т.2 от ОБРАЗЕЦ № 3 и в
описания Списък на оферираните от него медицинските изделия, съгласно информацията от
Електронна база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства https://meddev.bda.bg/ba/md list от образеца. Оферираните медицински изделия в тази част
съответстват на регистрираните от участника в безплатния електронен регистър поддържан от
ИАЛ - Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства
https://meddev.bda.ba/ba/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloa=&sCatego
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=06DV0000093083&sManufacturerName=&sManiifac
turerCode=&sManufacturerCountrvld=&sReauestorName=&sReauestorCode=&sReauestorCountrvld=
Комисията след направените по-горе констатации продължава с разглеждането на документите
по чл.56, ал.2 от ППЗОП и проверява за съответствието на предложението на участника с
предварително обявените условия от Възложителя. Участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНРООД, Оферта с вх.№ 198/17.07.2020г., 9:24ч. е представил Техническо
предложение както следва:
Констатации от комисията
Д) Техническо предложение:
1.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Липсва основание за отстраняване
съответствие с техническите спецификации и изисквания
на Възложителя - Образец Ns 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. и 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
Към предложението за изпълнение на поръчката се
прилага:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника Липсва основание за отстраняване
на хартиен носител и на електронен носител CD, за :
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,
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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 Липсва основание за отстраняване
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, 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
2.
Участникът прилага извадки от каталог, от който да е видно Липсва основание за отстраняване
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.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНРООД, Оферта с вх.№
198/17.07.2020г., 9:24ч., съответства с предварително обявените условия на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до оценка и класиране на
офертата участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНРООД, Оферта с вх.№
198/17.07.2020г., 9:24ч.
Ю.Относно техническото предложение на участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№
199/17.07.2020г., 9:26ч. в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО „а“ от
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат
(приета с ПМС №364/2011г., обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г.,изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22
Октомври 2019г.), поддържан от ИАЛ и единодушно констатира, следното:
1.Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - Образец № 3 1.1.3а обособена позиция №1 - ном. № 1.101, 1.102,1.103,1.104, 1.107 - арт. № 1.107.1, 1.107.2,
1.107.3,1,107.4;
1.2.3а 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;
1.3.3а 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;
Подписани от Ценка Маринова - управител.
,
Таблица с констатации от комисията, съгласно направената справка за декларираните
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обстоятелства в Образец № 3 от участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№
199/17.07.2020г., 9:26ч. и информацията от Електронна база данни за медицински изделия
заплащани с обществени средства - https://meddev.bda.bq/ba/md list поддържан от ИАЛ._________
Декларирано от участника
Декларирано от участника
Декларирано от участника съгласно Образец №
съгласно Образец№3съгласно Образец № 3 „„Код на 3 „Заявител и търговец на оферираното
„„Име“ на медицинското
изделие в списъка“ съгласно
медицинско изделие“ / Констатирано от
изделие, съгласно раздел
раздел „Данни за мед. Изделие“ комисията.
„Общи медицински данни за
от електронната база данни на
изделието“ от електронната
медицински изделия заплащани
база данни на медицински
с обществени средства“
изделия заплащани с
обществени средства.“
1
2
3
обособена позиция № 1
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 1, включва
номенклатурни номера от № 1.1. до № 1.109 включително. За номенклатурни единици от № 1.1. до № 1.106.
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 1.; За номенклатурни номера от № 1.107. до № 1.109. включително, участниците
задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 1.107. до № 1.109.
включително от обособена позиция от № 1."
Предложение на участника относно обособена позиция № 1, от Номенклатура № 1.1. до № 106.
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.101, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОз от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Лицеви маски от НТТ с 10IV4701906937
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
ластик или връзки
Относно обособена позиция Ns 1, Номенклатури № 1.102, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Калцуни от полиетилен с 10IV4701951114
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
ластик
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.103, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Шапки тип боне
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
10IV4701931523
Относно обособена позиция № 1, Номенклатури № 1.104, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от
него.
Нетъкана хигиенична
10IV4701981895
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
престилка
Предложение на участника относно обособена позиция № 1, номенклатура № 1.107.
Относно обособена позици я № 1, Номенклатури Ns 1.107, от артикулен № 1.107.1. до 1.107.4.
комисията единодушно приета, че всички артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от
Закона за медицинските изд елия и си съответстват с кода от него.
РЕ ръкавици
10IV4701903458
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
Нестерилни ръкавици
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
10IV4701966156
Нестерилни ръкавици
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
10IV4701966156
Нестерилни ръкавици
10IV4701966156
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:''Обособена позиция № 4, включва
номенклатурни номера от № 4.1. до № 4.19. За номенклатура номера от № 4.1. до № 4.5. включително,
участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура №
4.1. до № 4.5. включително от обособена позиция от № 4.; За номенклатурни единици от № 4.6. до № 4.19.

55

включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 4."
Предложение на участника относно обособена позиция № 4, номенклатура № 4.4.
Относно обособена позиция № 4, Номенклатури № 4.4, от артикулен № 4.4.1. до 4.4.7. комисията
единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
Сонда дуоденална
10llaV4701730076
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
Сонда дуоденална
10llaV4701730076
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
Сонда дуоденална
10llaV4701730076
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
Сонда дуоденална
10llaV4701730076
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
Сонда дуоденална
10llaV4701730076
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
Сонда дуоденална
10llaV4701730076
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
Сонда дуоденална
10llaV4701730076
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:"Обособена позиция № 6, включва
номенклатурни номера от № 6.1. до № 6.53 включително. За номенклатурни единици от № 6.1. до № 6.38..
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от
обособена позиция № 6.; За номенклатурни номера от № 6.39. до № 6.53. включително, участниците
задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура от № 6.39. до №
6.53. включително включително от обособена позиция от № 6."
Предложение на участника относно обособена позиция № 6, от Номенклатура № 6.1. до № 6.38.
Относно обособена позиция № 6, Номенклатури № 6.18, комисията единодушно приема, че медицинското
изделие е регистрирано в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските цзделия и си съответстват с кода от
него.
С20 Абсорбер
02llaV4701992128
“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД
Предложение на участника относно обособена позиция № 6, номенклатура № 6.43.
Относно обособена позиция № 6 , номенклатура № 6.43. комисията единодушно предлага на
Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а” от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал. 1, ал.2 и
ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от
ЗМИ участника "“АГАРТА-ЦМ“ ЕООД да бъде отстранен от процедурата, тъй като е представил
оферта, която в тази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
Комисията не открива в регистъра
Трахеални тръби
10llaV4701930101
оферираното медицинско изделия, нито по
Декларираното от участника съгласно
Образец № 3 - „„Име“ на медицинското
изделие,
съгласно
раздел
„Общи
медицински данни за изделието“ от
електронната база данни на медицински
изделия
заплащани
с
обществени
средства.“, нито по „„Код на изделие в
списъка“ съгласно раздел „Данни за мед.
Изделие“ от електронната база данни на
медицински
изделия
заплащани
с
обществени средства", нито по католожен
номер предоставен от участника в
Приложение № 1, нито по декларирания
производител от участника. Участника в
регистъра има регистрирани само 3/три/
вида медицински изделия на производител
Уел Лийд Медикал Ко. Лтд., но нито едно от
тях не съотвества на предложението на
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участника.
Комисията не открива в регистъра
оферираното медицинско изделия, нито по
Декларираното от участника съгласно
Образец № 3 - „„Име“ на медицинското
изделие,
съгласно
раздел
„Общи
медицински данни за изделието“ от
електронната база данни на медицински
изделия
заплащани
с
обществени
средства.", нито по „„Код на изделие в
списъка“ съгласно раздел „Данни за мед.
Изделие“ от електронната база данни на
медицински
изделия
заплащани
с
обществени средства“, нито по католожен
номер предоставен от участника в
Приложение № 1, нито по декларирания
производител от участника. Участника в
регистъра има регистрирани само 3/три/
вида медицински изделия на производител
Уел Лийд Медикал Ко. Лтд., но нито едно от
тях не съотвества на предложението на
участника.
Комисията не открива в регистъра
оферираното медицинско изделия, нито по
Декларираното от участника съгласно
Образец № 3 - „„Име“ на медицинското
изделие,
съгласно
раздел
„Общи
медицински данни за изделието“ от
електронната база данни на медицински
изделия
заплащани
с
обществени
средства.“, нито по „„Код на изделие в
списъка" съгласно раздел „Данни за мед.
Изделие“ от електронната база данни на
медицински
изделия
заплащани
с
обществени средства“, нито по католожен
номер предоставен от участника в
Приложение № 1, нито по декларирания
производител от участника. Участника в
регистъра има регистрирани само 3/три/
вида медицински изделия на производител
Уел Лийд Медикал Ко. Лтд., но нито едно от
тях не съотвества на предложението на
участника.
Комисията не открива в регистъра
оферираното медицинско изделия, нито по
Декларираното от участника съгласно
Образец № 3 - „„Име“ на медицинското
изделие,
съгласно
раздел
„Общи
медицински данни за изделието“ от
електронната база данни на медицински
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изделия
заплащани
с
обществени
средства.“, нито по „„Код на изделие в
списъка“ съгласно раздел „Данни за мед.
Изделие“ от електронната база данни на
медицински
изделия
заплащани
с
обществени средства“, нито по каталожен
номер предоставен от участника в
Приложение № 1, нито по декларирания
производител от участника. Участника в
регистъра има регистрирани само 3/три/
вида медицински изделия на производител
Уел Лийд Медикал Ко. Лтд., но нито едно от
тях не съотвества на предложението на
участника.
Комисията не открива в регистъра
оферираното медицинско изделия, нито по
Декларираното от участника съгласно
Образец № 3 - „„Име“ на медицинското
изделие,
съгласно
раздел
„Общи
медицински данни за изделието“ от
електронната база данни на медицински
изделия
заплащани
с
обществени
средства.“, нито по „„Код на изделие в
списъка“ съгласно раздел „Данни за мед.
Изделие“ от електронната база данни на
медицински
изделия
заплащани
с
обществени средства“, нито по каталожен
номер предоставен от участника в
Приложение № 1, нито по декларирания
производител от участника. Участника в
регистъра има регистрирани само 3/три/
вида медицински изделия на производител
Уел Лийд Медикал Ко. Лтд., но нито едно от
тях не съотвества на предложението на
участника.
Комисията не открива в регистъра
оферираното медицинско изделия, нито по
Декларираното от участника съгласно
Образец № 3 - „„Име“ на медицинското
изделие,
съгласно
раздел
„Общи
медицински данни за изделието“ от
електронната база данни на медицински
изделия
заплащани
с
обществени
средства.“, нито по „„Код на изделие в
списъка“ съгласно раздел „Данни за мед.
Изделие“ от електронната база данни на
медицински
изделия
заплащани
с
обществени средства“, нито по каталожен
номер предоставен от участника в
Приложение № 1, нито по декларирания
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производител от участника. Участника в
регистъра има регистрирани само 3/три/
вида медицински изделия на производител
Уел Лийд Медикал Ко. Лтд., но нито едно от
тях не съотвества на предложението на
участника.
Комисията не открива в регистъра
оферираното медицинско изделия, нито по
Декларираното от участника съгласно
Образец № 3 - „„Име“ на медицинското
изделие,
съгласно
раздел
„Общи
медицински данни за изделието" от
електронната база данни на медицински
изделия
заплащани
с
обществени
средства.“, нито по „„Код на изделие в
списъка“ съгласно раздел „Данни за мед.
Изделие“ от електронната база данни на
медицински
изделия
заплащани
с
обществени средства“, нито по каталожен
номер предоставен от участника в
Приложение № 1, нито по декларирания
производител от участника. Участника в
регистъра има регистрирани само 3/три/
вида медицински изделия на производител
Уел Лийд Медикал Ко. Лтд., но нито едно от
тях не съотвества на предложението на
участника.
Комисията не открива в регистъра
оферираното медицинско изделия, нито по
Декларираното от участника съгласно
Образец № 3 - „„Име“ на медицинското
изделие4,
съгласно
раздел
„Общи
медицински данни за изделието“ от
електронната база данни на медицински
изделия
заплащани
с
обществени
средства.“, нито по „„Код на изделие в
списъка“ съгласно раздел „Данни за мед.
Изделие“ от електронната база данни на
медицински
изделия
заплащани
с
обществени средства“, нито по каталожен
номер предоставен от участника в
Приложение № 1, нито по декларирания
производител от участника. Участника в
регистъра има регистрирани само 3/три/
вида медицински изделия на производител
Уел Лийд Медикал Ко. Лтд., но нито едно от
тях не съотвества на предложението на
участника.
Комисията не открива в регистъра
оферираното медицинско изделия, нито по
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Декларираното от участника съгласно
Образец № 3 - „„Име" на медицинското
изделие,
съгласно
раздел
„Общи
медицински данни за изделието“ от
електронната база данни на медицински
изделия
заплащани
с
обществени
средства.“, нито по „„Код на изделие в
списъка" съгласно раздел „Данни за мед.
Изделие“ от електронната база данни на
медицински
изделия
заплащани
с
обществени средства“, нито по католожен
номер предоставен от участника в
Приложение № 1, нито по декларирания
производител от участника. Участника в
регистъра има регистрирани само 3/три/
вида медицински изделия на производител
Уел Лийд Медикал Ко. Лтд., но нито едно от
тях не съотвества на предложението на
участника.
Комисията не открива в регистъра
оферираното медицинско изделия, нито по
Декларираното от участника съгласно
Образец № 3 - „„Име“ на медицинското
изделие,
съгласно
раздел
„Общи
медицински данни за изделието“ от
електронната база данни на медицински
изделия
заплащани
с
обществени
средства.“, нито по „„Код на изделие в
списъка“ съгласно раздел „Данни за мед.
Изделие“ от електронната база данни на
медицински
изделия
заплащани
с
обществени средства“, нито по католожен
номер предоставен от участника в
Приложение № 1, нито по декларирания
производител от участника. Участника в
регистъра има регистрирани само 3/три/
вида медицински изделия на производител
Уел Лийд Медикал Ко. Лтд., но нито едно от
тях не съотвества на предложението на
участника.
Комисията не открива в регистъра
оферираното медицинско изделия, нито по
Декларираното от участника съгласно
Образец № 3 - „„Име“ на медицинското
изделие,
съгласно
раздел
„Общи
медицински данни за изделието“ от
електронната база данни на медицински
изделия
заплащани
с
обществени
средства.“, нито по „„Код на изделие в
списъка“ съгласно раздел „Данни за мед.

Изделие“ от електронната база данни на
медицински
изделия
заплащани
с
обществени средства“, нито по католожен
номер , предоставен от участника в
Приложение № 1, нито по декларирания
производител от участника. Участника в
регистъра има регистрирани само 3/три/
вида медицински изделия на производител
Уел Лийд Медикал Ко. Лтд., но нито едно от
тях не съотвества на предложението на
участника.
Трахеални тръби
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Комисията не открива в регистъра
оферираното медицинско изделия, нито по
Декларираното от участника съгласно
Образец № 3 - „„Име“ на медицинското
изделие,
съгласно
раздел
„Общи
медицински данни за изделието“ от
електронната база данни на медицински
изделия
заплащани
с
обществени
средства.“, нито по „„Код на изделие в
списъка“ съгласно раздел „Данни за мед.
Изделие“ от електронната база данни на
медицински
изделия
заплащани
с
обществени средства“, нито по католожен
номер предоставен от участника в
Приложение № 1, нито по декларирания
производител от участника. Участника в
регистъра има регистрирани само 3/три/
вида медицински изделия на производител
Уел Лийд Медикал Ко. Лтд., но нито едно от
тях не съотвества на предложението на
участника.
Съгласно извършената проверка в списъка по чл. 30а от ЗМИ, видно от подробните
констатации от комисията, направени по - горе, комисията прави заключение единодушно, че
участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч. няма регистрация за
оферираните от него медицински изделия, в частта за обособени позиции № 6, номенклатура
№ 6.43, артикулни номера от Ns 6.43.1 до Ns 6.43.12 включително в списък на
медицинските изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на интернет
адрес - https://www.bda.bg/bq/
На основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема и предлага на
възложителя участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч. да бъде
отстранен от по нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП,
в частта за обособени позиции Ns 6, номенклатура Ns 6.43, артикулни номера от Ns 6.43.1
до Ns 6.43.12 включително, тъй като офертата на участника, не отговаря на предварително
обявените условия за изпълнение на поръчката.
На основание направените констатации комисията единодушно реши да не допуска
офертата на участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч до
следващ етап в процедурата на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, в частта за обособени
позиции Ns 6, номенклатура Ns 6.43, артикулни номера от Ns 6.43.1 до Ns 6.43.12
включително.
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Комисията единодушно приема декларираното от участника в 12 от ОБРАЗЕЦ № 3 и в
описания Списък на оферираните от него медицинските изделия, съгласно информацията от
Електронна база данни за медицински изделия заплащани с обществени средства https://meddev.bda.bg/bg/md_list от образеца, в частта за обособени позиции № , номенклатура
№, както следва:
1.1.3а обособена позиция № 1 ■ ном. № 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.107 - арт. №1.107.1,
1.107.2,1.107.3,1,107.4;
1.2.3а 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;
1.3.3а обособена позиция № 6 - ном. № 6.18;
Оферираните медицински изделия в тази част съответстват на регистрираните от участника
в безплатния електронен регистър поддържан от ИАЛ - Електронна база данни на медицинските
изделия,
заплащани
с
обществени
средства
https://meddev.bda.bg/ba/md list?search=1&sText=&sName=&sModei=&sNumberlnCataloa=&sCateoo
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=&sManufacturerName=%D1%83%D0%B5%D0%BB
+%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%B4&sManufacturerCode=&sManufacturerCountrvld=&sReauestor
Name=%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90&sRequestorCode=&sReauestorCountr
yld=
Комисията след направените по-горе констатации продължава с разглеждането на
документите по чл.56, ал.2 от ППЗОП и проверява за съответствието на предложението на
участника с предварително обявените условия от Възложителя, в частта за обособена позиция
№ 1 - ном. № 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.107 - арт. № 1.107.1, 1107.2, 1.107.3, 1,107.4; за
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; за
обособена позиция № 6 - ном. № 6.18;.;
Участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч е представил
Техническо предложение както следва :___________________________________________________
Констатации от комисията
Д) Техническо предложение:
1.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Липсва основание за отстраняване в
съответствие с техническите спецификации и изисквания частта з а :
1.3а обособена позиция №1 - ном. № 1.101,
на Възложителя - Образец № 3 :
1.3а обособена позиция № 1 - ном. №. 1.101, 1.102,1.103, 1.102,1.103,1.104,1.107;
2.3а обособена позиция № 4 - ном. № 4.4 ;
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, 3.3а обособена позиция № 6 - ном. № 6.18;
О снования за отст раняване : Комисията
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. № единодушно приема и предлага на
6.43.1, 6.43.2, 6.43.3, 6.43.4, 6.43.5, 6.43.6, 6.43.7, 6.43.8, възложителя участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД,
Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч. да
6.43.9, 6.43.10,6.43.11,6.43.12;
бъде отстранен от по нататъшно участие в
процедурата на основание чл.107, т.2, буква
„а“ от ЗОП, в частта за обособена
позиция № 6, номенклат ура N9 6.43 - арт.
N9 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;
Към предложението за изпълнение на поръчката се
прилага:
1.2 Приложение № 2 - Техническо предложение на участника Липсва основание за отстраняване в
на хартиен носител и на електронен носител CD, за :
частта з а :
1.3а обособена позиция № 1 - ном. №. 1.101, 1.102, 1.103, 1.3а обособена позиция №1 - ном. № 1.101,
1.104,1.107-арт. №1.107.1,1.107.2,1.107.3,1,107.4;
1.102,1.103,1.104,1.107;
2.3а обособена позиция № 4 - ном. № 4.4 - арт. 4.4.1,4.4.2, 2.3а обособена позиция № 4 - ном. № 4.4 ;
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,4.4.6, 4.4.7;
3.3а обособена позиция № 6 - ном. № 6.18;
"
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3.3а обособена позиция №6 - ном. 6.18 и 6.43 - арт. № О снования за от ст раняване : Комисията
6.43.1, 6.43.2, 6.43.3, 6.43.4, 6.43.5, 6.43.6, 6.43.7, 6.43.8, единодушно приема и предлага на
6.43.9, 6.43.10, 6.43.11,6.43.12;
възложителя участника “АГАРТА-ЦМ" ЕООД,
Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч. да
бъде отстранен от по нататъшно участие в
процедурата на основание чл.107, т.2, буква
„а “ от ЗОП,
в частта за обособена
позиция Ns 6, номенклат ура Ns 6.43 - арт.
Ns 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;
1.3 Декларация свободен текст, от която да е видно, че за Липсва основание за отстраняване в
съответното медицинско изделие, за което участника частта з а :
участва, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED 1.3а обособена позиция №1 - ном. № 1.101,
за инциденти/потенциални инциденти през последните две 1.102,1.103,1.104,1.107;
години, както и блокирани или изтеглени партиди от 2.3а обособена позиция № 4 - ном. № 4.4;
същото медицинско изделие през последните 2 години, за : 3.3а обособена позиция № 6 - ном. № 6.18;
1,3а обособена позиция № 1 - ном. №. 1.101,1.102,1.103, О снования за от ст раняване : Комисията
1.104,1.107 - арт. №1.107.1,1.107.2,1.107.3,1,107.4;
единодушно приема и предлага на
2.3а обособена позиция № 4 - ном. № 4.4 - арт. 4.4.1,4.4.2, възложителя участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД,
4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7;
Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч. да
3.3а обособена позиция №6 - ном. 6.18 и 6.43 - арт. № бъде отстранен от по нататъшно участие в
6.43.1, 6.43.2, 6.43.3, 6.43.4, 6.43.5, 6.43.6, 6.43.7, 6.43.8, процедурата на основание чл.107, т.2, буква
6.43.9, 6.43.10,6.43.11,6.43.12;
„а “ от ЗОП,
в частта за обособена
позиция Ns 6, номенклат ура Ns 6.43 - арт.
Ns 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;
2.
Участникът прилага извадки от каталози, от който да е Липсва основание за отстраняване в
видно безспорното съответствието на оферираното частта з а :
медицинско изделия със заложените технически 1.3а обособена позиция №1 - ном. № 1.101,
изисквания от Възложителя в Приложение № 1 - 1.102,1.103,1.104,1.107;
Техническа спецификация към настоящата Документация. 2.3а обособена позиция № 4 - ном. № 4.4 ;
- копия заверени с „Гриф Вярно с оригинала“, с маркиране 3.3а обособена позиция № 6 - ном. № 6.18;
на обособената позиция № и съответната номенклатура № О снования за от ст раняване : Комисията
единодушно приема и предлага на
, за която се отнася предоставената информация.
възложителя участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД,
Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч. да
бъде отстранен от по нататъшно участие в
процедурата на основание чл.107, т.2, буква
„а “ от ЗОП, в частта за обособена
позиция Ns 6, номенклат ура Ns 6.43 - арт.
Ns 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;
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч. в частта
за обособена позиция №, номенклатура №, както следва :
1.3а обособена позиция №1 - ном. № 1.101,1.102,1.103,1.104,1.107;
2.3а обособена позиция №4 ■ном. № 4.4;
3.3а обособена позиция №6 - ном. № 6.18;
съответства с предварително обявените условия на Възложителя.
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С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до оценка и класиране
на офертата участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 199/17.07.2020г., 9:26ч. в частта
за обособена позиция №, номенклатура №, както следва :
1.3а обособена позиция № 1 - ном. №1.101,1.102,1.103,1.104,1.107 ;
2.3а обособена позиция № 4 - ном. № 4.4 ;
3.3а обособена позиция №6 ■ном. № 6.18;
Комисията пристъпи към изготвяне на Съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и публикуване на
нужната информация на интернет страницата на МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч раздел профил на купувача на интернет адрес: http://www.mbal-lovech.com/00732-2020-00Q3.htm
С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 02.10.2020г.
Единодушно бе решено Комисията да продължи с оценката и класирането на участниците
съгласно чл.57, ал.1 и 3 от ППЗОП на 08.10.2020г. от 09:30 етаж 2, административна част,
библиотеката на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, с отварянето на ценовите
предложения на участниците допуснати до този етап.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Мимоза ИвановгА Кирова - Главна медицинска сестра при МБАЛ ”проф.дЗаличена информация съгласно чл.37 от ЗОП
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
.

на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679
Заличена
информация
ристова - оперативен счетоводител в МБАЛ ”проф.д-р.Параскев съгласно
3.Маргарита
Заличена информация съгласно чл.37 от ЗОП чл.37 от ЗОП
Стоянов” АД Ловеч
на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679 на основание
4.Росица Диюбва - фармацевт при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
чл.4, т.1 от
Заличена информация съгласно чл.37 от ЗОП
б.Ралица Иванова - старши лаборант в Клинична лаборатория при МБАЛ ’’проф.д- регламент
ЕС 2016/679
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Заличена информация съгласно чл.37
от ЗОП

ЧЛЕНОВЕ: 2. Станислава Давидова - юрцст към МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

6.
Виолета Венкова К р ъ сте в ^- мед.сестра в стерилизационна към МБАЛ”проф.дЗаличена информация съгласно чл.37 от ЗОП
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч Q

на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

7.
Дафинка Василева Д<£)ева - A j^a c o e a - ст. мед. сестра в ОАИЛ към МБАЛ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч.
Заличена

информация съгласно
чл.37 от ЗОП
на основание чл.4, т.1
от регламент ЕС
2016/679
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