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За работата на комисията за провеждане на открита процедура за обществена 
поръчка с предмет “Доставка на медицински изделия за тазобедрено и коленно 
ендопротезиране по прекратени и нови обособени позиции за нуяедите на УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, обявена с Решение № - РД -  03 -  97/17.11.2015 г., 
назначена със Заповед №-РД- 02-632/15.12.2015г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в офертата 
на участниците, комисията изготви Протокол № 1/18.01.2016 г. с констатациите относно 
наличието и съответствието на представените от него документи в плик № 1 с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. В съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП 
всички участници получиха копие от Протокол № 1. В него беше посочено кой участник 
какви документи е необходимо да представи допълнително, и срока, в който да го 
направи.

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

1.„ФАРКОЛ”АД представи следните документи:
- Удостоверение от производителя „Джонсън и Джонсън” д.о.о -  Словения, с което 
удостоверява, че Дьопюи Франс С.А.С.- Франция е законен производител на продуктовите 
групи на DePuy Synthes поделение на Johnson&Johnson и че „Джонсън и Джонсън” д.о.о -  
Словения е дружество оторизирано да продава продуктовите групи на DePuy Synthes и да 
представлява производителя.
- Пълномощно издадено от Дьопюи Франс С.А.С.- Франция, че е Johnson&Johnson d.o.o. -  
Словения е упълномощена от DePuy Synthes Johnson&Johnson, DePuy France S.A.S. да 
действа като едноличен агент в България с цел внос, дистрибуция, продажба и 
регистриране на всички продукти на производителя.

Комисията разгледа допълнително представените документи. Заедно с допълнително 
представените документи офертата на „ФАРКОЛ”АД съответства с критериите за 
подбор, поставени от възложителя, и комисията го допуска до участие в процедурата.

2.„ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ”ООД представи проспект на „ACRYLIC 
CEMENTS with or without antibiotic” c превод на български език.

Комисията разгледа допълнително представените документи. Заедно с допълнително 
представените документи офертата на „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ”ООД 
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя, и комисията го допуска 
до участие в процедурата.
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4.„СИКО ФАРМА”ООД представи следните документи:
за обособена позиция № 1 валидни сертификати ISO 13485:2003 на Zimmer GmbH, 
Switzerland и ISO 13485:2003 на Zimmer Inc, като производители на медицинските изделия 
оферирани от участника, с превод на български език.

„СИКО ФАРМА”ООД не представи за обособена позиция № 4 - Сертификат ISO 
9001:2008 или еквивалент на Biomet като производител на медицинските изделия - 
заверени от участника копия.

След проверка за съответствие на документите в Пликове №№ 1, включително и 
допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя, на 
основание чл. 69 ал.1, т.1 от ЗОП комисията предлага участника „СИКО ФАРМА”ООД 
да не се допусне и да бъде отстранен от участие за обособена позиция № 4.

Мотиви: Участникът не е представил допълнително изискуеми документи.

За обособена позиция № 1 офертата на участника съответства с изискванията за подбор, и 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „СИКО ФАРМА”ООД до участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 2 - “Предложение за изпълнение на 
поръчката”, в който се поставя Техническото предложение, изготвено по /Приложение 
№6/, включващо и срок за доставка.
Техническото предложение трябва да съдържа и код на съответното медицинско 
изделие по НЗОК.
Изискванията на Възложителя по отношение на срока на доставка - 48 часа.

1.„ФАРКОЛ”АД - офертата на участника е за обособени позиции №№ 2 ,3  и 5.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката са изготвени по образеца от 
документацията и са поставени в три плика №№ 2.
Срокът за доставка и за трите обособени позиции е 48 часа.
Техническите предложения на участника отговарят на изискванията на Възложителя, 
посочени в “Характеристика на медицинските изделия”.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника „ФАРКОЛ”АД до участие и класиране.

2.„АИФ ФАРМА”ЕООД -  офертата на участника е за обособена позиция № 6. 
Техническото предложение е изготвено по образеца от документацията.
Срокът за доставка е 48 часа.
Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя, 
посочени в “Характеристика на медицинските изделия”.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника „АЙФ ФАРМА”ЕООД до участие и класиране.

3.„ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ”ООД -  офертата на участника е за обособена 
позиция № 6.
Техническото предложение е изготвено по образеца от документацията.
Срокът за доставка е 48 часа.
Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, 
посочени в “Характеристика на медицинските изделия” за обособена позиция № 6: 
"Система за тотално ендопротезиране с циментна Фиксапия иксация и полирано 
стебло - стандаптно и латерализирано”:
1. Феморално стебло - полирано, стандартно и латерализирано, с размери 
(6,25;7,5;8,75;10;11,25; 12,5; 13,75; 15;17), конус на шийката 12/14 мм
2. Феморална глава СоСгМо , диаметър 32 мм. и размери от S до XXXL
3. Ацетабуларна чашка UHMW PE(46mm-62mm) - Мюлер класическа 32 мм вътрешен и 
Мюлер дълбока 32 мм вътрешен диаметър,



Костен цимент - 2бр х 40 грама (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин), 
Циментен рестриктор -  универсален.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага участника „ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ”ООД да не се допусне и да бъде отстранен от участие в 
процедурата поради несъответствие с изисканите размери от Възложителя, посочени в 
“Характеристика на медицинските изделия”.

Мотиви: При изискванията на Възложителя за девет размера на Феморално стебло 
(6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17), от предоставения каталог е видно, че размерите 
на феморалното стъбло на производителя Aristotech Implant Precision Forgings ГмбХ са 
(6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15). Липсва размер 17 на Феморално стебло.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска участника „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ”ООД до участие и
класиране.

4.„СИКО ФАРМА”ООД -  офертата на участника е за обособена позиция № 1. 
Техническото предложение е изготвено по образеца от документацията.
Срокът за доставка е 48 часа.
Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя, 
посочени в “Характеристика на медицинските изделия”.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника „СИКО ФАРМА”ООД до участие и класиране.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Пликове №№3, с 
ценовите предложения на участниците, и е подписан на  201бг.
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