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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 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.

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 №1/28.04.2017 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
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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 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 ”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, с 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, с рязани крайща подвити навътре, предложението 
на участника е марлени компреси, с 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.
Оферараният 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.

Протокол № 2 отразява работата на комисията по разглеждане на допълнително 
предоставените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя и техническите предложения на 
участниците, и е подписан на . . . ч . .......2017 г.
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