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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

Ж Ж 1  ™.2017 г

Д О К Л А Д

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 с предмет “Доставка на 
превързочни материали и еднократни комплекти за УМБАЛ”Царица Йоанна- 
ИСУЛ”ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД-03-15/07.03.2017 г. на 
Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2016-0007.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-228/19.04.2017 г. на
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  Юрисконсулт 
Членове: 1. гл.м.с. К. Димова- гл. мед. сестра

2. м.с. П. Тошева -  старша сестра
3. Даниела Минчева -  АО в сектор ДДП
4. Гергана Райкова -  н-к „Болнична аптека"

На 19.04.2017 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на 
председателя на комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе 
подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1. ’’Лион” ЕООД - оферта № 1/12.04.17 г. - 10:15 ч.
2. “Медицинска Техника Инженеринг”ООД - оферта № 2/12.04.2017 г. - 11:00 ч.
3. ”Екос Медика” ООД - оферта № 3/13.04.2017 г. - 09:45 ч.
4. “Айкхорн и Ко” ЕООД- оферта № 4/13.04.2017 г. - 10:20 ч.
5. „Бикомед” ООД - оферта № 5/13.04.2017 г. - 12:30 ч.
6. ’’Хелмед България” ЕООД - оферта № 6/18.04.2017 г. - 10:00 ч.
7. ”Екомет-90” ЕООД- оферта № 7/18.04.2017 г. - 11:20 ч.
8. „Булмар МЛ” ООД - оферта № 8/18.04.2017 г. - 11:50 ч.
9. ”Б. Браун Медикал” ЕООД - оферта№ 9/18.04.2017 г. - 12:15 ч.
10. ’’Софарма Трейдинг” АД - оферта № 10/18.04.2017 г. - 13:20 ч.
11. ’’Агарта ЦМ” ЕООД - оферта № 11/18.04.2017 г. - 13:30 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
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На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени 
представители на участниците.

Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са 
представени в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до 
изтичане на крайния срок за подаване на оферти -  лично или чрез куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 от 
ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им. комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически 
предложения и отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, 
съобразно обособените позиции и номенклатурни единици, за които се участва, след което 
трима от нейните членове подписаха пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри“' 
и техническите предложения на участниците.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя.

Участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски 
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/. Критериите за подбор са еднакви за всички 
обособени позиции и на основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП Възложителят е допуснал 
възможността за представяне на един ЕЕДОП.

Техническата спецификация се състои от 2 обособени позиции. Всеки участник има право 
да представи оферта за една. за повече от една или за всички обособени позиции. 
Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от 
номенклатурните единици от всяка обособена позиция. Оферирането по всички артикули, 
включени в номенклатурната единица е задължително.

1. Офертата на участника ’’Лион” ЕООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 6, 7, 8, 13, 27.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Лион” ЕООД до следващия етап на процедурата.

2. Офертата на участника “Медицинска Техника Инженеринг”ООД е за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 25, 26, 34, 42, 44.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска “Медицинска Техника Инженеринг”ООД до следващия етап на 
процедурата.

3. Офертата на участника ”Екос Медика” ООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 20, 21, 43, 44.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ”Екос Медика” ООД до следващия етап на процедурата.



4. Офертата на участника “Айкхорн и Ко” ЕООД е за обособена позиция № 2
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска “Айкхорн и Ко” ЕООД до следващия етап на процедурата.

5. Офертата на участника „Бикомед” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни, с 
изключение на представения Единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП -  Приложение №1/.
- Данните, изискуеми в Част III: “ Основания за изключване"’, таблица Г “ Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” е посочен 
отговор ..ДА"’, но не са описани предприети мерки за реабилитиране по своя инициатива, в 
случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване. Посочено е, 
че за участника не са налице обстоятелства по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДС, нито е лице, 
което пряко и/или косвено се контролира от такова дружество/консорциум, в което 
участва такова дружество. Така декларираната информация е непълна и противоречива.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Бикомед” ООД следва да представи нов ЕЕДОП с 
коректно попълнени данни в Част III: “Основания за изключване”, таблица Г “Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка"’.

6. Офертата на участника ’’Хелмед България” ЕООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 28. 41, 42.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представените документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са редовни. В офертата на 
участника вместо „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, 
ал. 3 от ЗОП, както и информация относво правно-организационната форма, под която 
участникът осъществява дейността си” е приложена “Декларация по чл. 54 и чл.55 от 
ЗОП”.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ”Хелмед България” ЕООД следва да представи 
„Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. както 
и информация относво правно-организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си"’.

7. Офертата на участника ”Екомет-90” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 27.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни, с 
изключение на представения Единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП -  Приложение №1/.
- Данните, изискуеми в Част III: “ Основания за изключване”, таблица Г “ Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното



законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка" е посочен 
отговор „ДА", но не са описани предприети мерки за реабилитиране по своя инициатива, в 
случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване. Посочено е, 
че за участника не са налице обстоятелства по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДС, нито е лице, 
което пряко и/или косвено се контролира от такова дружество/консорциум. в което 
участва такова дружество. Така декларираната информация е непълна и противоречива.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ”Екомет-90” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП с 
коректно попълнени данни в Част III: “Основания за изключване", таблица Г "Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка".

8. Офертата на участника ’’Булмар МЛ” ООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурна единици 2, 8, 14.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Булмар МЛ” ООД до следващия етап на процедурата.

9. Офертата на участника ”Б. Браун Медикал” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 36, 39.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ”Б. Браун Медикал” ЕООД до следващия етап на процедурата.

10. Офертата на участника ’’Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 26, 35, 41.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Софарма Трейдинг” АД до следващия етап на процедурата.

11. Офертата на участника ’’Агарта ЦМ” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 34, 38, 41, 42, 45, 46.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Агарта ЦМ” ЕООД до следващия етап на процедурата.

Комисията изготви Протокол №1/28.04.2017 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 09.05.2017 г.

1. С писмо Вх. № 832 - 1/03.05.2017 г. ”Екомет-90” ЕООД представи нов ЕЕДОП с 
коректно попълнени данни в Част III: “Основания за изключване”, таблица Г "Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”.

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 ”Екомет-90” ЕООД 
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ”Екомет-90” ЕООД до следващия етап на процедурата.

2. С писмо Вх. № 817 - 2/02.05.2017 г. „Бикомед” ООД представи нов ЕЕДОП с коректно 
попълнени данни в Част III: “Основания за изключване”, таблица Г “Други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 
възлагащия орган или възложителя на държава членка”.

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 „Бикомед” ООД 
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Бикомед” ООД до следващия етап на процедурата.

3. С писмо Вх. № 817 - 3/03.05.2017 г. ’’Хелмед България” ЕООД представи „Списък на 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относво правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си”.

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 ”Хелмед България” 
ЕООД съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Хелмед България” ЕООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 11.05.2017 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 № 4, включващо, срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 5;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 6;
5. Декларация за срок на годност на предлаганите изделия (превързочни материали и 
еднократни комплекти) и осигуряване в пълен обем на необходимите количества за целия 
срок на договора -  свободен текст;
6. Заверено от участника копие на удостоверяване на оторизацията му от производителя 
на медицинското изделие или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 
от ЗМИ за срока на изпълнение на поръчката да участва от свое име в процедурата за



възлагане на обществената поръчка с изделията (превързочни материали и еднократни 
комплекти) на производителя.
7. Заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителите на превързочни материали и еднократни комплекти.
8. Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ превързочни материали и 
еднократни комплекти са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.
9. Списък с предоставените мостри.

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.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОСТРИ

За проверка на съответствието на оферираните превързочни материали и еднократни 
комплекти със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите, 
включени в отделните номенклатурните единици от всяка обособена позиция 
Възложителят изисква задължително предоставяне на мостри. Задължително мострите 
да се представят в оригиналните опаковки на оферираните изделия. В приложените 
приемо -  предавателни протоколи мострите да са еднозначно дефинирани по 
спецификацията, а не с каталожния номер на производителя. Върху всяка мостра да има 
надпис, съответстващ на номенклатурната единица и артикул от спецификацията. 
Представянето на мостри за всички атрикули от номеклатурната единица е задължително. 
Задължително изискване е всички артикули от номеклатурна единица да са от един 
производител. Участник, който не е представил мострите по указания начин, или не е 
представил мостри за всички артикули от номенклатурната единица, за която е подал 
оферта, ще бъде отстранен отучастие в процедурата за съответната номенклатурна 
единица. Възложителят допуска отклонение от заложените Техническата 
спецификация размери на артикулите до ± 3 %. Оферти, които не съответстват на 
заложените в Техническата спецификация по вид и размери на артикулите, включени в 
отделните номенклатурните единици от всяка обособена позиция, ще бъдат отстранявани 
от участие в процедурата.

Техническите предложения на участниците са както следва:

1. ’’Лион” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 6, 7, 8, 13, 27 
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 е изготвено по Приложение № 4. 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 ’’Лион” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните превързочни 
материали със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите 
включени в отделните номенклатурните единици.
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя, с изключение на:

> Обособена позиция № 1 номенклатурни единици 6, 8, 13 -  Предоставените 
мостри не са в оригинални опаковки на оферираните изделия от които да е видно, че 
производител е посоченият в „Предложение за изпълнение на поръчката" производител 
„Унимакс”.

> Обособена позиция № 1 номенклатурна единица 27 -  при изискване на 
Възложителя за артикул размер 5 см./7.5 см., предоставената мостра е на артикул с размер 
6 см./8 см.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



не допуска ’’Лион” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция 
№ 1 номенклатурни единици 6, 8, 13, 27.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Лион” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 6, 8, 13, 27.
Мотиви: Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 6, 8, 
13, 27 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Предоставената мостра за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 7 отговаря на 
изискванията на Възложителя и се допуска до отваряне на ценовото предложение.

2. “Медицинска Техника Инженеринг” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 25, 26, 34, 
42, 44 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 е изготвено по Приложение № 4. Срокът на доставка за обособената позиция е 
72 часа.

Оферараният превързочен материал в предложенията за изпълнение на поръчката 
отговаря на изискванията на Възложителя с изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 25 -  при изискване на 
Възложителя за артикул с размер 15 см./9 см., предложението на участника е артикул с 
размер 15 см./8 см.

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 34 -  при изискване на 
Възложителя за артикул с размер 20 см./8 см., предложението на участника е артикул с 
размер 20 см./10 см.

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 44 -  при изискване на 
Възложителя за артикули с размери 15 см./28 см., 30 см./28 см., 45 см./28 см. и 56 см./84 
см., предложението на участника е артикули с размери 15 см./26 см., 30 см./26 см., 44 
см./26 см. и 60 см./80 см.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска “Медицинска Техника Инженеринг” ООД до разглеждане на
предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 25, 34, 44.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага “Медицинска
Техника Инженеринг” ООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици 25, 34, 44.
Мотиви: Предложенията за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 25, 34, 44 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Оферараният превързочен материал от всички останали номенклатурни единици 
отговарят на изискванията на възложителя, заложени в предложенията за изпълнение на 
поръчката и комисията единодушно РЕШИ:
допуска “Медицинска Техника Инженеринг” ООД до разглеждане на предоставените 
мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 26, 42.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните превързочни 
материали със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите 
включени в отделните номенклатурните единици.

За обособена позиция № 1 номенклатурна единица 42 няма представена мостра за
артикул с размер 1.25 см./9 м.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага “Медицинска
Техника Инженеринг”ООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция № 1 номенклатурна единица 42.



Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 42 не отговаря на изискванията на Възложителя - няма 
представена мостра за артикул от номенклатурна единица.

Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя, с изключение на:
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 26 -  при изискване на 

Възложителя за артикул с хартиена рамка и етикет за надпис, предложението на участника 
е артикул без хартиена рамка и етикет за надпис.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска “Медицинска Техника Инженеринг”ООД до отваряне на ценовото
предложение за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 26.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага “Медицинска
Техника Инженеринг”ООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция № 1 номенклатурна единица 26.
Мотиви: Предоставената мостра за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 26 
не отговаря на изискванията на Възложителя.

3. ”Екос Медика” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 20, 21, 43, 44 
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 е изготвено по Приложение № 4. Срокът на доставка за обособената позиция е 
72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ”Екос Медика” ООД до отваряне на ценовото предложение.

4. “Айкхорн и Ко” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 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 е изготвено по Приложение № 4. Срокът на доставка за обособената позиция е
71 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Айкхорн и Ко” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

5. „Бикомед” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 42 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 е изготвено по Приложение № 4. Срокът на доставка за обособената позиция е
72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Бикомед” ООД до отваряне на ценовото предложение.

6. ’’Хелмед България” ЕООД:
Офертата на участника ’’Хелмед България” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 28, 41, 42 и съдържа едно техническо 
предложение.
Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 1 не 
съдържа всички изискуеми документи. Липсва: сертификати EN ISO 9001:2008 или



еквивалент на производителя на превързочен материал „Ролон Роло”. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска ’’Хелмед България” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за 
обособена позиция 1 номенклатурна единица 1.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Хелмед България” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция 1 
номенклатурна единица 1.
Мотиви: Участникът не е предоставил изискуем по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП 
документи за обособена позиция 1 номенклатурна единица 1, а именно сертификати EN 
ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя на превързочен материал „Ролон Роло”.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 13, 28, 41, 42 съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение 
№ 4. Срокът на доставка за обособената позиция е 72 часа. Предложението за изпълнение 
на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска ’’Хелмед България” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 28, 41, 42.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните превързочни 
материали със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите 
включени в отделните номенклатурните единици.
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя, с изключение на:

> Обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 6, 8, 13, 28, 41, 42 -
Предоставените мостри не са в оригинални опаковки на оферираните изделия от които да 
е видно, че производител е посоченият в „Предложение за изпълнение на поръчката” 
производител „Анджи Спенк”.

> Обособена позиция № 1 номенклатурна единица 4 -  Предоставена е мостра с 
производител “Papatya Pamuk ve kozmetik San Tic Ltd” при посочен в „Предложение за 
изпълнение на поръчката” производител „Анджи Спенк”.

> Обособена позиция № 1 номенклатурна единица 5 -  Предоставена е мостра с 
производител “Sepa” за „ТИК-ТАК Атанасов” ЕООД при посочен в „Предложение за 
изпълнение на поръчката” производител „Анджи Спенк”.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска ’’Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 28, 41, 42.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Хелмед България” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 2, 3. 4, 5, 6, 8, 13, 28, 41, 42.
Мотиви: Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 13, 28, 41, 42 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Предоставената мостра за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 7 отговаря на 
изискванията на Възложителя и се допуска до отваряне на ценовото предложение.

7, ”Екомет-90” ЕООД
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 14, 27 и съдържа едно техническо предложение.
Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 3, 4 не 
съдържа всички изискуеми документи. Липсват както следва:
номенклатурна единица 1 - сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителя на превързочен материал „Ролон Роло”.
номенклатурни единици 3, 4 -  сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителя на превързочен материал „Топ Продъктс” ООД.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



не допуска ”Екомет-90” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция 1 номенклатурни единици 1, 3, 4.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ”Екомет-90” ЕООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция 1 номенклатурни 
единици 1, 3, 4.
Мотиви: Участникът не е предоставил изискуеми по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП 
документи за обособена позиция 1 номенклатурни единици 1, 3, 4, а именно сертификати 
EN ISO 9001:2008 или еквивалент на производителите на превързочни материали „Ролон 
Роло” и „Топ Продъктс” ООД.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 27 
съдържа всички изискуеми документи. Приложеният сертификат EN ISO 13485:2003 на 
производителя на превързочен материал ,.Пластод СПА” Италия е със срок на валидност 
до 13.01.2017 г.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска ”Екомет-90” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена
позиция 1 номенклатурна единица 27.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ”Екомет-90” ЕООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция 1 номенклатурна 
единица 27.
Мотиви: Участникът е предоставил документ с изтекла валидност, а именно сертификат 
EN ISO 13485:2003 на производителя на превързочен материал „Пластод СПА” Италия е 
със срок на валидност до 13.01.2017 г.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 5, 8, 9, 
14 съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие е документацията. 
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 4. Срокът на 
доставка за обособената позиция е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска ”Екомет-90” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 2, 5, 8, 9, 14.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните превързочни 
материали със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите 
включени в отделните номенклатурните единици.
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя, е изключение на:

> Обособена позиция № 1 номенклатурна единица 2 -  Предоставената мостра не
е в оригинална опаковка на оферираното изделия от които да е видно, че производител е 
посоченият в „Предложение за изпълнение на поръчката” производител „Shaoxing 
Gangfeng Hospital Products Co”.

> Обособена позиция № 1 номенклатурна единица 14 -  при изискване на 
Възложителя за марлени компреси, е рязани крайща подвити навътре, предложението на 
участника е марлени компреси, е рязани крайща без подвиване навътре.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска ”Екомет-90” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 2, 14.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ”Екомет-90” ЕООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 2, 14.
Мотиви: Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 
14 не отговарят на изискванията на Възложителя.



Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 5, 8, 9 
отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовото 
предложение.

8. ”Булмар МЛ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 8, 14 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 е изготвено по Приложение № 4. Срокът на доставка за обособената позиция е 
72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Булмар МЛ” ООД до разглеждане на предоставените мостри.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните превързочни 
материали със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите 
включени в отделните номенклатурните единици.
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя, с изключение на:

> Обособена позиция № 1 номенклатурна единица - Предоставената мостра на 
артикул “Марлени компреси 90/8 см 4 дипли с рентгеноконтрастен PVC чип и 
допълнителна примка за захващане 27 см” не е в оригинална опаковка на оферираното 
изделия от които да е видно, че производител е посоченият в „Предложение за изпълнение 
на поръчката“ производител „Джангсу Фейксия”.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Булмар МЛ” ООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 14.
Мотиви: Предоставената мостра на артикул ‘“Марлени компреси 90/8 см 4 дипли 
с рентгеноконтрастен PVC чип и допълнителна примка за захващане 27 см” за обособена 
позиция № 1 номенклатурна единица 14 не отговаря на изискванията на Възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 8 отговарят 
на изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовото предложение.

9. ”Б. Браун Медикал” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 36, 39 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 е изготвено по Приложение № 4. Срокът на доставка за обособената позиция е 
72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ”Б. Браун Медикал” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

10. ’’Софарма Трейдинг” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 6, 7, 8,
11. 13, 14,16, 17, 26, 35, 41 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 е изготвено по Приложение № 4. Срокът на доставка за обособената позиция е 
72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовото предложение.



11. ’’Агарта ЦМ” ЕООД
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 41, 42, 45, 46 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 е изготвено по Приложение № 4. Срокът на доставка за обособената позиция е 
72 часа.
Оферираният превързочен материал в предложенията за изпълнение на поръчката 
отговаря на изискванията на Възложителя с изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 29 -  при изискване на 
Възложителя за артикули с размери 2.5 см./9 м. и 5 см./9 м. предложението на участника 
са артикули с размери 2.5 см./10 м. и 5 см./10 м.

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 42 -  при изискване на 
Възложителя за артикули както следва:
с размер 5 см./9 м. предложението на участника е артикул с размер 2.5 см./9 м.; 
с размер 2.5 см./9 м. предложението на участника е артикул с размер 5 см./9 м.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска ’’Агарта ЦМ” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 29, 42.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Агарта ЦМ” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 29, 42.
Мотиви: Предложенията за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 29, 42 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Оферараният превързочен материал от всички останали номенклатурни единици 
отговарят на изискванията на възложителя, заложени в предложенията за изпълнение на 
поръчката и комисията единодушно РЕШИ:
допуска ’’Агарта ЦМ” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 38, 41, 45, 46.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните превързочни 
материали със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите 
включени в отделните номенклатурните единици.
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя, с изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 13 -  при изискване на 
Възложителя за артикули с размери 2.70 м./15 см. и 2.70 м./20 см. предложението на 
участника са артикули с размери 3.00 м./15 см. и 3.00 м./20 см.

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 28 -  Предоставена е мостра на 
артикул с търговско наименование “Safeline Fol” което не съответства на посоченото в 
„Предложение за изпълнение на поръчката” търговско наименование на артикула 
„Safeline Pore”.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска ’’Агарта ЦМ” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 13, 28.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Агарта ЦМ” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 13, 28.
Мотиви: Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 13, 
28 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 38, 41, 45, 46 отговарят на 
изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовото предложение.



На 17.05.2017 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за обособените позиции и 
номенклатурни единици. С писмо публикувано на Профила на купучава на 11.05.2017 
г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове 
№№ 3. На заседанието на комисията присъства г-н Даниел Христов упълномощен 
представител на участника ’’Софарма Трейдинг” АД.

След като отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
обособените позиции и номенклатурни единици, и оповести предлаганите цени, 
комисията провери финансовите предложения за съответствие с изискванията на 
документацията, както и за аритметични грешки.

Цените от офертите на участниците за обособените позиции и номенклатурни 
единици са дадени в Приложение № 1, неделима част от Протокол № 3.

Комисията установи, че част от ценовите предложения на ’’Софарма Трейдинг” 
АД не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Ценовите 
предложения на участника надвишават заложените в документацията прогнозни 
стойности за обособена позиция № 1, номенклатурни единици 35 и 41.

Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя ’’Софарма Трейдинг” 
АД да не се допусне и да бъде отстранен от участие за обособена позиция № 1, 
номенклатурни единици 35 и 41.
Мотиви:
Ценовите предложения на участника надвишават заложените в документацията прогнозни 
стойности за обособена позиция № 1, номенклатурни единици 35 и 41.

С Писма Изх. № 495 14-2/17.05.2017 г. на основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП бяха 
поискани писменни обосновки на посочените в офертите цени от участниците, както 
следва:
’’Булмар МЛ” ООД за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 8;
’’Софарма Трейдинг” АД за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 26.

Участниците представиха исканата обосновка преди изтичане на крайния срок.

След като извърши обсъждане на представената от участника ’’Софарма 
Трейдинг” АД писмена обосновка с вх. № 916 -  1/18.05.2017 г., комисията счита 
изложените факти за обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви:
В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по 
смисъла на чл. 72, ал. 2 т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на икономичност при изпълнение на 
поръчката на база изключително добри условия и допълнителни отстъпки предоставени от 
производителя на превързочни материали.

След като извърши обсъждане на представената от участника ’’Булмар МЛ” ООД 
писмена обосновка с вх. № 916 -  2/18.05.2017 г., комисията счита изложените факти за 
обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства 
по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключително 
благоприятни условия за участника, предоставени от производителя, добро планиране, по- 
ниски разходи за трансторт и калкулиране на минимална печалба.

Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена 
въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена» за всяка номенклатурна



единица от обособена позиция, при изпълнени всички предварително обявени от 
Възложителя условия.

Класирането на участниците е отразено в Приложение № 2, неделима част от 
Протокол № 3.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 33, 37 и обособена 
позиция № 2 номенклатурни единици 9, 10. 11. 12.
Мотиви:
За обособена позиция № 1 номенклатурни единици 33, 37 и обособена позиция № 2
номенклатурни единици 9, 10, 11, 12 няма подадена нито една оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 35.
Мотиви:
За обособена позиция № 1 номенклатурна единица 35 подадените оферти не отговарят на 
изискванията на възложителя.

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори за изпълнение на 
поръчката с класираните на първо място участници за отделните номенклатурни единици 
от съответните обособени позиции.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
228/19.04.2017 г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и отразява 
работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет “Доставка на 
превързочни материали и еднократни комплекти за УМБАЛ”Царица Йоанна-
ИСУЛ”ЕАД”. Като приложения към доклада са протоколите от заседанията на 
комисията.

За приемане на работата на комисията на 
се представя на възложителя за утвърждаване на

осцование лл. 106, ал.1 от ЗОП докладът 
ЖЧ.:.Р..Ь.,........ 2017 г.

Комисия:
Председател:

Членове:

\
^ъДков

' ....... .................................../
1. гл.^.с^К. Димова
/ ......... .................................. /
2. м.с. ГкЛ)Ошева
/.Д /. .................... /

(Минчева
./




