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ЦАРИЦА ЙОАННА 

ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура е 
предмет „Доставка на медицински консумативи и медицински изделия по 
прекратени позиции за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, обявена с 
Решение № - РД -  03 - 68/23.07.2015 г., назначена със Заповед №-РД- 02- 
429/11.09.2015 г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в офертите 
на участниците, комисията изготви Протокол №1/05.10.2015 г. с констатации относно 
наличието и редовността на изискуемите от Възложителя документи, и 
съответствието с критериите за подбор на участниците.

В съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП копие от Протокол № 1 получиха всички 
участници. В него беше посочено кои участници какви документи е необходимо да 
представят допълнително, и срока, в който да го направят.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола бяха 
представени документи, както следва:

1.”Б. Браун Медикал” ЕООД представи гаранции за участие за всяка от двете 
обособените позиции, за които участва.
С допълнително представените документи офертата на участника съответства с 
критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ”Б. Браун Медикал” ЕООД до участие в процедурата.

2. “Софарма Трейдинг”АД представи валидно заверено от участника копие на 
сертификат ISO 13485:2012 на производителя ADVENTA.
С допълнително представения документ офертата на участника съответства с 
критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Елпак Лизинг”ЕООД до участие в процедурата.

3. “Аквахим”АД представи валидно заверено от участника копие на сертификат ISO 
9001:2008 на производителя Зенгевалд Продукти за Клиника ГмбХ и гаранции за 
участие за всяка от трите обособените позиции, за които участва.
С допълнително представените документи офертата на участника съответства с 
критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Аквахим”АД до участие в процедурата.
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Комисията пристъпи към разглеждане на пликове №№ 2 на участниците, и
съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно 
избрания критерий за икономически най-изгодна оферта, а именно:

- Техническо предложение, изготвено по Приложение № 6, включващо и срок за 
изпълнение. Изискванията на Възложителя по отношение на срока на доставка са до 
48 часа.

Поради невъзможност да участва в работата на комисията м.с. И. Карагеоргиева беше 
заменена от резервния член гл. м. с. Катя Димова.

1.”Капамед” ЕООД -  офертата на участника е за обособена позиция № 5.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от 
документацията. Срокът на доставка е 48 часа.
Техническото предложението на участника отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Капамед” ЕООД до участие и класиране.

2.”Юнимедика” ЕООД -  офертата на участника е за обособени позиции №№ 1, 2 и 3.

Техническите предложения за изпълнение на поръчката са изготвени по образеца от 
документацията и са поставени в три плика №№ 2. Срокът на доставка за трите 
обособени позиции е 45 часа.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Юнимедика” ЕООД до участие и класиране.

3.“Медицинска Техника Инженеринг”ООД -  офертата на участника е за обособени 
позиции №№ 2, 3 и 4.

Техническите предложения за изпълнение на поръчката са изготвени по образеца от 
документацията и са поставени в три плика №№ 2. Срокът на доставка за трите 
обособени позиции е 48 часа.
Техническите предложения на участника отговарят на изискванията на Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска участника “Медицинска Техника Инженеринг”ООД до участие и
класиране.

4. “Агарта-ЦМ” ЕООД -  офертата на участника е за обособени позиции №№ 1, 2 и 
3.

Техническите предложения за изпълнение на поръчката са изготвени по образеца от 
документацията и са поставени в три плика №№ 2. Срокът на доставка за трите 
обособени позиции е 48 часа.
Техническите предложения на участника отговарят на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “Агарта-ЦМ” ЕООД до участие и класиране.

5.”Б. Браун Медикал” ЕООД -  офертата на участника е за обособени позиции №№ 2 
и 3.



Техническите предложения за изпълнение на поръчката са изготвени по образеца от 
документацията и са поставени в два плика №№ 2. Срокът на доставка за двете 
обособени позиции е 48 часа.
Техническите предложения на участника отговарят на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ”Б. Браун Медикал” ЕООД до участие и класиране.

6. “Софарма Трейдинг”АД - офертата на участника е за обособени позиции №№ 2 и 
3.

Техническите предложения за изпълнение на поръчката са изготвени по образеца от 
документацията и са поставени в два плика №№ 2. Срокът на доставка за двете 
обособени позиции е 48 часа.
Техническите предложения на участника отговарят на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “Софарма Трейдинг”АД до участие и класиране.

7. “Аквахим”АД - офертата на участника е за обособени позиции №№ 1, 2 и 3.

Техническите предложения за изпълнение на поръчката са изготвени по образеца от 
документацията и са поставени в три плика №№ 2. Срокът на доставка за трите 
обособени позиции е 48 часа.
Техническите предложения на участника отговарят на изискванията на Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “Аквахим”АД до участие и класиране.

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Документацията за обществената 
поръчка представянето на мостри е задължително. Заедно с офертата се представят 
мостри в оригинални опаковки на оферираните изделия. В приложения списък 
мострите да са еднозначно дефинирани по спецификацията, а не с каталожния номер 
на производителя. Върху всяка мостра да има надпис, съответстващ на обособената 
позиция и подпозиция от спецификацията. Представянето на мостри за всички 
подпозиции е задължително. Непредставянето на мострите по указания начин и 
непредставяне на мостри за всички подпозиции води до недопускане до участие в 
процедурата за съответната обособена позиция.

Комисията продължи с проверка за съответствие на предоставените мостри за 
обособените позиции е изискванията, заложени в техническата спецификация.

Участникът ”Б. Браун Медикал” ЕООД за обособена позиция № 3 (Медицински 
ръкавици -  нестерилни) е предоставил мостри който не са в оригинални опаковки на 
оферираните изделия.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се допусне и да 
бъде отстранен от участие за обособена позиция № 3 участникът ”Б. Браун 
Медикал” ЕООД.

Участникът “Аквахим”АД за обособена позиция № 3 (Медицински ръкавици -  
нестерилни) е предоставил мостри който не са в оригинални опаковки на оферираните 
изделия.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се допусне и да 
бъде отстранен от участие за обособена позиция № 3 участникът “Аквахим”АД.



Участникът ’’Юнимедика” ЕООД за обособена позиция № 1 (Операционни 
чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за лежащо болен за еднократна употреба, 
маски, шапки и калцуни за еднократна употреба, халати за еднократна употреба) за 
подпозиция 6 е предоставил мостра с окомплектовка различена от исканата от 
Възложителя. За подпозиция 6 -  “стерилен еднократен комплект от трислоен зониран 
материал” изискването за съдържание на комплекта е да бъде от 11 компонента - 1 
чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с 
телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 
75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 
33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. Предоставената мостра на комплекта е вместо с 4 
кърпи 33/33 см с 2 броя кърпи 40/40 см.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се допусне и да 
бъде отстранен от участие за обособена позиция № 1, участникът ’’Юнимедика” 
ЕООД.

Всички непосочени по-горе мостри на участниците отговарят на изискванията и се 
допускат до оценяване.

За всяко предложение, отговарящо на изискванията на ЗОП и условията на 
възложителя, комисията изготвя комплексна оценка за икономически най-изгодна 
оферта за всяка позиция, допусната до участие и класиране.
Съгласно утвърдената методика, комплексната оценка се определя като сума от 
оценките по показателите Пц-показател „Цена” и Пк -  показател качество: К = 
Пц+Пк.

На този етап от работата си комисията извърши оценка на предложенията на 
участниците по показател “Качество” се изразява с цифра на стойност до 40 т. въз 
основа на експертна оценка на комисията на предоставените мостри, Пк се формира, 
като комисията оценява качеството на артикулите по всяка подпозиция с точки от 0 до 
40т. Сборът от точките по подпозиции се разделя на броя подпозиции. При оценка 
нула за качество на артикул по една подпозиция цялата обособена позиция не се 
допуска до класиране. При оценка нула за качество на артикул по една 
подпозиция цялата обособена позиция не се допуска до класиране.

Мострата за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 6 на участника 
“Аквахим”АД -  „стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал”
след тестване на предоставената мостра от членовете на комисията беше 
констатирано, че:
Чувалът за инструменталната маса е от тънък материал и може да доведе до 
разкъсване от ръбовете на масата, остри и режещи инструменти; покривната част на 
чувала се отлепя при поставянето поради фиксиране на материята само по краищата 
което я прави крайно неподходяща за фин инструментариум (игли, кукички, 
микроинструменти) поради възможността за закачане по нея.

Мотивирана от горното, комисията реши:
Дава оценка “нула” за качество на тази мостра и не допуска участника “Аквахим”АД 
до по нататъшно участие в класирането за обособена позиция № 1

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се
допусне и да бъде отстранен от участие за обособена позиция № 1, участникът
“Аквахим”АД.

Оценките по показател качество на медицинските изделия и консумативи на 
участниците са отразени в Приложение № 1.



Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне 
ценовите предложения на участниците, и е подписан на ..ЖМ..

Комисия:
Председател:

Членове:

Вл. 
/..
1.
/ ......
2. гл
/ ......

Димова
 /

Пликове №№3, 
 2015 г.



Приложение № 1
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1
Операционни чаршафи за еднократна употреба, 
чаршафи за лежащо болен за еднократна 
употреба, маски, шапки и калцуни за еднократна 
употреба, халати за еднократна употреба

40 0

2 Медицински ръкавици - стерилни 19 15 40 20 10 5

3 Медицински ръкавици - нестерилни 5 10 40 5
Препарати специално предназначени за миялно -
дезинфекционни машини (концентрат за
автоматично дозиране съвместими с миялни 404 дезинфекционни машини CISA ) - да са изпитани и
приложими за миялно - дезинфекционни машини. 
Дозирането е автоматично. Опаковки от 5-7 кг.

5
ЦИТРАТ 4%,ТАУРОЛИДИН1%,УРОКИНАЗА 5000 
МЕ

40


