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ПРОТОК о л

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 
ал.1 от ЗОИ за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в открита процедура за обществена поръчка е предмет ’’Доставка на медицински 
изделия и лекарствени продукти за перитонеална диализа за УМ БАЛ "Царица Йоанна - 
ИСУЛ" ЕАД". Процедурата е обявена с Решение № РД-03-27/09.05.2017 г. на Изпълнителния 
директор, публикувано в регистъра на АОИ йод № 00494-2017-0014.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-345/15.06.2017 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:

Председател: доц. д-р Стефан Кривошиев, дм - н-к Клиника по хемодиализа
Членове: 1. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт

2. Симеон Трифонов - Н-к сектор „Снабдяване"
3. Даниела Минчева -  АО в сектор ДДП
4. Гергана Божилова -- счетоводител

На 15.06.2017 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разг леждане на постъпилите документи.

Получена е една оферта от участника ”Екос Медика" ООД с вх. № 1/13.06.2017 г. която 
беше предадена с приемо-предавателен протокол на председателя на комисията от 
длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан ог предаващото лице и 
председателя на комисията.

Членовете на комисия та декларираха обстоятелствата по чл. 103. ал. 2 от 3011.
На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени представители на 

участника.

Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са представени 
в запечатана непрозрачна опаковка и е подадена от участника до изтичане на крайния срок за 
подаване на оферти и отговаря на изискванията на чл. 47. ал.1 от ППЗОП.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и провери за наличието на 
техническо предложения и отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри", 
след което трима от нейните членове подписаха плика с надпис “Предлагани ценови параметри" 
и техническото предложение на участника.



Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 39. ад. 
2 от ПГ130П за съответствие е изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

Участника следва да декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието 
си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 
поръчки /ЕЕДОП/.

Всички документи от офертата на участника ”Екос Медика” ООД 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.

На последващо заседание на 16.06.2017 г. комисията разгледа техническото предложение на 
единственият участниците и съдържащите се в него документи, свързани с изпълнението на 
поръчката.
Техническо предложение следва да съдържа:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
предетавител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
изготвено по 11риложение № 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. Заверено от участника копие на удостоверяване на оторизацията на участника от притежателя 
на разрешението за употреба на лекарствените продукти или от представителя на лицето по чл. 
26. ал. 2 от ЗЛПХМ, да го представлява и да предлага произвежданите от него лекарствени 
продукти;
6. Декларация, че количествата за лекарствения продукт са налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от 
ЗЛПХМ -  свободен текст;
7. Заверени от участника копия на валидни разрешения за употреба в страната, издадени по реда 
на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/ 2004 г. на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал. 1 
на ЗЛПХМ и одобрени кратки характеристики на лекарствените продукти;
8.Заверено от участника копие на удостоверяване на оторизацията му от производителя на 
медицинските изделия или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ 
да го представлява и да предлага произвежданите от него медицински изделия.
9. Декларация, че оферираните медицински изделия притежават СЕ марка;
10. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за целия 
срок на договора -  свободен текст;

Техническото предложение на участника ”Екос Медика” ООД съдържа всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 4. Срокът на доставка 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.

На 22.06.2017 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което беше отворен 
плика с ценовото предложение на участника. С писмо публикувано на Профила на купучава 
на 16.06.2017 г. участника беше надлежно уведомен за времето и мястото на отваряне на плика. 
На заседанието на комисията присъства г-жа Славка Донева упълномощен представител на 
участника “Екос Медика” ООД.



След като отвори плика с ценовото предложение па участника и оповести предлаг аните 
цени, комисията провери финансовото предложение за съответствие е изискванията на 
документацията, както и за аритметични грешки.

Комисията установи, че ценовото предложение на участника “Екос Медика” ООД не 
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя като надвишава заложената в 
документацията прогнозна стойност.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОГ1 предлага на Възложителя “Екос Медика” ООД да не 
се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата.
Мотиви:
Ценовото предложение на участника надвишава заложената в документацията прогнозна 
стойност.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от 3 0 П процедурата да бъде 
прекратена.
Мотиви:
Подадената оферта не отговаря на изискванията на възложителя.

Протокола отразява работата на комисията. Протоколът е подписан от председателя и членовете
на комисията на

Комисия:
11редседател:

Членове:




