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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.103 ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка е предмет “Доставка 
на медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране за нуждите на 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД- 
03-63/25.08.2016 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под 
№ 00494-2016-0026. Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане 
и оценка на подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-446/04.10.2016 г. на 
Изпълнителния директор.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. След проверката за липса, непълнота или несъответствие на 
информацията и документите, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 
комисията изготви Протокол №1/02.11.2016 г. с констатации относно наличието и 
редовността на изискуемите от Възложителя документи, и съответствието с критериите 
за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на 
всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола 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. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
участниците представиха изискуемите документи, които комисията разгледа на закрито 
заседание на 10.11.2016 г.

1. С писмо Вх. № 2051/04.11.2016 г. „СИКО - ФАРМА” ООД представи:
>• Нов ЕЕДОП с коректно попълнени по указания начин всички полета на Част I 

Част III и Част IV; Новият ЕЕДОП е подписан от лицето, представляващо 
участника по закон;

> Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг 
участник в процедурата по смисъла § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на „СИКО - ФАРМА”
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ООД съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от
това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „СИКО - ФАРМА” ООД до следващия етап на процедурата.

2. С писмо Вх. № 2052/04.11.2016 г. „ФАРКОЛ” АД представи нов ЕЕДОП, 
подписан от всички законни представители на участника.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на „ФАРКОЛ” АД 
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ФАРКОЛ” АД до следващия етап на процедурата.

3. С писмо Вх. № 2058/04.11.2016 г. „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД 
представи нов ЕЕДОП с коректно попълнени по указания начин всички полета на Част 
IV, подписан от всички законни представители на участника.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на „ВИ ЕНД ДИ 
СЪРВИСИС” ООД съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 14.11.2016 г. комисията разгледа техническите 
предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с 
изпълнението на поръчката. Техническо предложение следва да съдържа:
1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация, изготвено по Приложение №  2, включващо, срок за доставка и код на 
съответното медицинско изделие по НЗОК.
3.Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 3;
4.Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 4\
5.Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните от него 
медицински изделия за целия срок на договора -  свободен текст;
6.Заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на участника 
производителя на оферираните от него медицински изделия;
7.Подробни проспекти, каталози или брошури на български език, съдържащи пълни 
технически показатели и параметри на предлаганите медицински изделия.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за 
всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, 
т. 1 от ППЗОП.

Техническите предложения на участниците са както следва:

1. „СИКО - ФАРМА” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № 1, 2, 3, 
4, 6, 8, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 32 и обособена позиция № 2, номенклатурни единици 
№№ 1,5, 12, 13, 14и съдържа две технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката съдържат код на съответното медицинско изделие по НЗОК и 
са изготвени по Приложение № 2. Срокът на доставка и за двете обособени позиции е



24 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „СИКО - ФАРМА” ООД до отваряне на ценовите предложения.

2 „АЙФ ФАРМА” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 10, 
11, 12 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката съдържа код на съответното медицинско изделие по НЗОК и е изготвено по 
Приложение № 2. Срокът на доставка за обособената позиция е 48 часа. 
Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „АЙФ ФАРМА” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

3. „МТИ” ООД
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 19, 
20, 21, 22 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката съдържа код на съответното медицинско изделие по НЗОК и е изготвено по 
Приложение № 2. Срокът на доставка за обособената позиция е 24 часа.
Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „МТИ” ООД до отваряне на ценовото предложение.

4. „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ”ООД:
Офертата на участника „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД е за обособена
позиция № 2, номенклатурна единица № 4 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката съдържа код на съответното медицинско изделие по НЗОК и е изготвено по
Приложение № 2. Срокът на доставка за обособената позиция е 48 часа.
Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД до отваряне на ценовото 
предложение.

5. „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД:
Офертата на участника „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД е за обособена позиция №
2, номенклатурни единици №№ 3,16 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката съдържа код на съответното медицинско изделие по НЗОК и е изготвено по 
Приложение № 2. Срокът на доставка за обособената позиция е 48 часа.
Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД до отваряне на ценовото предложение.

6. „ФАРКОЛ”АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № I, номенклатурни единици №№ 5, 7, 
9, 23, 24, 31 и обособена позиция № 2, номенклатурни единици №№ 2, 6, 15, 17 и 
съдържа две технически предложения.



Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката съдържат код на съответното медицинско изделие по НЗОК и 
са изготвени по Приложение № 2. Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 
48 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ФАРКОЛ”АД до отваряне на ценовите предложения.

7. „ОРТОМЕД ТРЕЙДИНГ” ООД
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 13, 
14, 15, 29, 30 и обособена позиция № 2, номенклатурна единица № 8 и съдържа две 
технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката съдържат код на съответното медицинско изделие по НЗОК и 
са изготвени по Приложение № 2. Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 
24 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ОРТОМЕД ТРЕЙДИНГ” ООД до отваряне на ценовите предложения.

8. „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 35, 
36, 37, 38, 39 и обособена позиция № 2, номенклатурна единица № 18 и съдържа две 
технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие е документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката съдържат код на съответното медицинско изделие по НЗОК и 
са изготвени по Приложение № 2. Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 
12 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД до отваряне на ценовите предложения.
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Протокол № 2 отразява работата на комисията по разглеждане на допълнително 
предоставените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставеци от възложителя и техническите предложения на 
участниците, и е подписан на ...2. . V . . .......2016 г.
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