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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 общ 
медицински консуматив за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”. Процедурата е 
обявена с Решение № РД-03-31/19.05.2017 г. на Изпълнителния директор, публикувано в 
регистъра на АОП под № 00494-2017-0017.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-377/29.06.2017 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. м.с. Елица Савова - старша медицинска сестра

2. Симеон Трифонов -  н-к сектор „Снабдяване”
3. Даниела Минчева - сектор ДДП
4. Диана Димитрова -  счетоводител

Резервни членове:
1. м.с. Петя Тошева - старша медицинска сестра
2. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт
3. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

На 29.06.2017 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. „Айкхорн и Ко” ЕООД - оферта № 1/21.06.2017 г. - 11:00 ч.
2. „Юнимедика” ЕООД - оферта № 2/23.06.2017 г. - 09:30 ч.
3. „Лион” ЕООД - оферта № 3/26.06.2017 г. - 10:00 ч.
4. „МТИ” ООД - оферта № 4/26.06.2017 г. - 11:00 ч.
5. „Софинформнродукт - Грозданов” ЕООД - оферта № 5/27.06.2017 г. - 09:15 ч.
6. „Еколаб” ЕООД - оферта № 6/27.06.2017 г. - 15:35 ч.
7. „Булмар МЛ” ООД - оферта № 7/28.06.2017 г. - 09:40 ч.
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8. „Софарма Трейдинг” АД - оферта № 8/28.06.2017 г. - 10:45 ч.
9. „Хелмед България” ЕООД - оферта № 9/28.06.2017 г. - 12:20 ч.
10. „Парамедика” ООД - оферта № 10/28.06.2017 г. - 13:45 ч.
11. „Елпак Лизинг” ЕООД - оферта № 11/28.06.2017 г. -  14:05 ч.
12. „Б. Браун Медикал” ЕООД - оферта № 12/28.06.2017 г. -  14:10 ч.
13. „Диамед” ООД - оферта № 13/28.06.2017 г. -  14:30 ч.
14. „Агарта-ЦМ” ЕООД - оферта № 14/28.06.2017 г. -  16:10 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
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 5 обособени позиции, всяка от който 
включва различен брой номенклатурни единици някои от които съдържащи различен брой 
артикули. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти 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 „Айкхорн и Ко” ЕООД е за обособена позиция № 5
номенклатурна единица 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.

2. Офертата на участника „Юнимедика” ЕООД е за обособена позиция № 3 
номенклатурни единици 2, 3, 4 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 6, 7, 20,
22 .
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 „Юнимедика” ЕООД до следващия етап на процедурата.

3. Офертата на участника „Лион” ЕООД е за обособена позиция № 3 номенклатурна 
единица 2 и обособена позиция № 5 номенклатурна единица 16.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие е 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.

4. Офертата на участника „МТИ” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 5, обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2, обособена позиция № 4
номенклатурни единици 3, 4 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 2, 7, 12, 
13, 24, 25, 26, 27, 28.
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 „МТИ” ООД до следващия етап на процедурата.

5. Офертата на участника „Софинформпродукт - Грозданов” ЕООД е за обособена
позиция № 4 номенклатурни единици 2, 3, 4, 6 и обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици 27, 28.
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 „Софинформпродукт - Грозданов” ЕООД до следващия етап на 
процедурата.

6. Офертата на участника „Еколаб” ЕООД е за обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици 21, 22, 23.
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 „Еколаб” ЕООД до следващия етап на процедурата.

7. Офертата на участника ’’Булмар МЛ” ООД е за обособена позиция № 5
номенклатурни единици 9, 10, 11, 16.
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.

8. Офертата на участника ’’Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 3
номенклатурна единица 2, обособена позиция № 4 номенклатурни единици 2, 3, 4 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 3, 7, 12,16, 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 ’’Софарма Трейдинг” АД до следващия етап на процедурата.

9. Офертата на участника „Хелмед България” ЕООД е за обособена позиция № 4
номенклатурни единици 3, 4 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 4, 5, 9,
10, 11, 12.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие е 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 „Хелмед България” ЕООД до следващия етап на процедурата.

10. Офертата на участника „Парамедика” ООД е за обособена позиция № 4
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 
1,22,23.
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 „Парамедика” ООД до следващия етап на процедурата.

11. Офертата на участника „Елпак Лизинг” ЕООД е за обособена позиция № 5
номенклатурни единици 1, 7, 12.
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 „Елпак Лизинг” ЕООД до следващия етап на процедурата.

12. Офертата на участника „Б. Браун Медикал” ЕООД е за обособена позиция № 3
номенклатурна единица 3.
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 II: “Информация за икономическия 
оператор”, таблица Б “Информация за представителите на икономическия оператор” са 
непълни, тъй като не са посочени за всички лица, представляващи участника, в 
съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 т. 4 от ППЗОП.

> В представения списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 
чл.55, ал. 3 от ЗОП, не са посочени за всички лица, представляващи участника.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Б. Браун Медикал” ЕООД следва да представи:

> нов ЕЕДОП, в който да бъдат вписани лицата, представляващи участника по закон, 
в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2, т. 4 и т. 8 от ППЗОП, Част II: “Информация за 
икономическия оператор”, таблица Б “Информация за представителите на икономическия 
оператор”. Новият ЕЕДОП следва да бъде подписан от представителите и прокуристите на 
дружеството. В случай, че е налице необходимост от защита на личните данни или 
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на част от лицата, на основание 
чл. 41, ал.1 от ППЗОП, за информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 на 
ЗОП лицата следва да попълнят и подпишат отделен ЕЕДОП.

> Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП,



с вписани всички лица, представляващи участника по закон както и информация относво 
правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността си.

13. Офертата на участника „Диамед” ООД е за обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици 17, 18, 19.
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 „Диамед” ООД до следващия етап на процедурата.

14. Офертата на участника „Агарта -  ЦМ” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2 и обособена позиция № 5
номенклатурни единици 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,11, 12, 14, 15, 16.
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 №1/11.07.2017 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 участника 
представи изискуемите документи, които комисията разгледа на закрито заседание на 
31.07.2017 г.

С писмо Вх. № 1288 - /14.07.2017 г. „Б. Браун Медикал” ЕООД представи:

> нов ЕЕДОП, в който с вписани лицата, представляващи участника по закон, в 
съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2, т. 4 и т. 8 от ППЗОП, Част II: “Информация за 
икономическия оператор”, таблица Б “Информация за представителите на икономическия 
оператор”. Новият ЕЕДОП следва да бъде подписан от представителите и прокуристите на 
дружеството. В случай, че е налице необходимост от защита на личните данни или 
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на част от лицата, на основание 
чл. 41, ал.1 от ППЗОП, за информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 на 
ЗОП лицата следва да попълнят и подпишат отделен ЕЕДОП.

> Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от 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 „Б. Браун Медикал” ЕООД съответства с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Б. Браун Медикал” ЕООД до следващия етап на процедурата.



На последващо заседание на 01.08.2017 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 № 5, включващо, срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 6;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 7;
5. Декларация за срок на годност на предлаганите изделия (медицински консумативи) 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 (медицински консумативи) на 
производителя.
7. Заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителите на медицински консумативи.
8. Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицински консумативи са 
сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.
9. Списък с предоставените мостри.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОСТРИ
За проверка на съответствието на оферираните медицински консумативи 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. 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. 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. „Айкхорн и Ко” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 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 № 5. Срокът на доставка за обособената позиция е 
71 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Айкхорн и Ко” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

2. „Юнимедика” ЕООД:



Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 2, 3, 4 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 6, 7, 20, 22 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 са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособените позиции е 
72 часа.
Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните медицински 
консумативи 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 № 3 номенклатурна единица 3 артикул 4 -
Предоставената мостра е в оригинална опаковка на оферираното изделие с наименование 
на продукта „Ansell Gammex Non-Latex Pi Micro”.
От направена справка в сайта на производителя Ansell - http://www.ansell.corn/ на адрес: 
http://www.ansell.eom/-/media/PIM/Product-Assets/GAMMEX/GAM MEX-Non-Latex-PI- 
Micro/gammex_nonlatex_mirco_TechnicalSheet.ashx?la=en е видна следната продуктова 
информация относно размера на медицински консуматив с наименование „Gammex Non- 
Latex Pi Micro” -  „5 Уг - 305 mm., 6 -  305 mm., 6 Уг - 308 mm., 7 -  307 mm., 7 Уг - 308 mm., 
8 -  307 mm., 8 Уг - 310 mm., 9 -  310 mm.”. Изискването на Възложителя е за ‘‘Стерилни 
нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени 
от полиизопрен по технология без ускорители. Да осигуряват максимална защита от 
алергии и дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по време на 
операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за качество 
EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мах AQL 1.0 
и сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 
9N.” Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

У  Обособена позиция № 3 номенклатурна единица 4 артикул 3 -
Предоставената мостра е в оригинална опаковка на оферираното изделие с наименование 
на продукта „Ansell Micro-Touch Nitrile”.
От направена справка в сайта на производителя Ansell - http://www.ansell.eu/, на адрес: 
http://medical.ansell.eu/products/micro-touch%C2%AE-nitrile е видна следната продуктова 
информация относно съдържанието на медицински консуматив с наименование „Micro 
Touch - nitrile” - „материал -  нитрил, цвят -  бял, форма -  двулицева, маншет -  формован 
маншет с ръб, външна повърхност -  текстурирани на пръстите, вътрешна повърхност -  
покритие от полиакрилат”. Изискването на Възложителя е за „Нелатексови ръкавици 
нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой от 
коприна, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и еластични, с бял цвят. Размери 
от XS до XL”. Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Юнимедика” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена
позиция № 3 номенклатурни единици 3,4.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „Юнимедика” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 3 
номенклатурни единици 3, 4.
Мотиви: Предоставените мостра за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 
артикул 4 и обособена позиция № 3 номенклатурна единица 4 артикул 3 не отговарят на 
изискванията на Възложителя.

http://www.ansell.corn/
http://www.ansell.eom/-/media/PIM/Product-Assets/GAMMEX/GAM_MEX-Non-Latex-PI-Micro/gammex_nonlatex_mirco_TechnicalSheet.ashx?la=en
http://www.ansell.eom/-/media/PIM/Product-Assets/GAMMEX/GAM_MEX-Non-Latex-PI-Micro/gammex_nonlatex_mirco_TechnicalSheet.ashx?la=en
http://www.ansell.eu/
http://medical.ansell.eu/products/micro-touch%C2%AE-nitrile


Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 и обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 6, 7, 20, 22 отговарят на изискванията на 
Възложителя и се допускат до отваряне на ценовите предложения.

3. „Лион” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 и 
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 16 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 са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособените позиции е 
24 часа.
Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните медицински 
консумативи 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 № 5 номенклатурна единица 16 при изискване на 
Възложителя за “Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м.” след 
извършено контролно измерване на медицинския консуматив комисията констатира, че 
предоставената мостра е с маса 22.38 гр. на кв.м. Комисията счита, че предложението на 
участника не отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Лион” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция
№ 5 номенклатурна единица 16.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Лион” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна 
единица 16.
Мотиви: Предоставената мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 16 
не отговаря на изискванията на Възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 отговарят на 
изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовите предложения.

4. „МТИ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 5, обособена 
позиция № 3 номенклатурна единица 2, обособена позиция № 4 номенклатурни единици 
3, 4 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 2, 7, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28 и 
съдържа четири технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособените позиции е 
72 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „МТИ” ООД до отваряне на ценовите предложения.

5. „Софинформпродукт - Грозданов” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 2, 3, 4, 6 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 27, 28 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 са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособените позиции е 
72 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Софинформпродукт - Грозданов” ЕООД до отваряне на ценовите
предложения.

6. „Еколаб” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 21, 22, 23 и 
съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие е документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособената позиция е 
72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Еколаб” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

7. ’’Булмар МЛ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 9, 10, 11, 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 е изготвено по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособената позиция е 
72 часа.
Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните медицински 
консумативи 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 № 5 номенклатурна единица 16 при изискване на 
Възложителя за "Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м.” след 
извършено контролно измерване на медицинския консуматив комисията констатира, че 
предоставената мостра е с маса 19.58 гр. на кв.м. Комисията счита, че предложението на 
участника не отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска ’’Булмар МЛ” ООД до отваряне на ценовото предложение за обособена
позиция № 5 номенклатурна единица 16.

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 № 5 номенклатурна 
единица 16.
Мотиви: Предоставената мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 16 
не отговаря на изискванията на Възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 9, 10, 11 
отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовите 
предложения.

8. ’’Софарма Трейдинг” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2, обособена 
позиция № 4 номенклатурни единици 2, 3, 4 и обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици 3, 7, 12, 16, 27 и съдържа три технически предложения.



Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособените позиции е 
72 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовите предложения.

9. „Хелмед България” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 3, 4 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 и съдържа две 
технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 3, 4 не 
съдържа всички изискуеми документи. Липсва: сертификат EN ISO 9001:2008 или 
еквивалент на производителя на медицински консумативи „Есвико Сп З.о.о.”. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска ’’Хелмед България” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за 
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 3, 4.

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 № 4 
номенклатурни единици 3,4.
Мотиви: Участникът не е предоставил изискуем по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП 
документи за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 3, 4 а именно сертификат 
EN ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя на медицински консумативи „Есвико 
Сп З.о.о.”.

Техническото предложение за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 4, 5, 9,
10, 11, 12 съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с документацията. 
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 5. Срокът на 
доставка за обособената позиция е 72 часа.
Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните медицински 
консумативи 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 № 5 номенклатурна единица 9 при изискване на 
Възложителя за „Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 1 
чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 см., 
лепяща лента 9 x 5 1  см., 4 бр. целулозни кърпи 33 х 34 см., 2 хирургически подсилени 
адхезивни чаршафа 90 х 75 см., 1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока абсорбция 175 
х 175 см., 1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150 х 240 см." 
комисията констатира, че предоставената мостра на комплекта се състои от 1 чаршаф 140 
х 190 см., 1 калъф 80 х 145 см., лента 10 х 50 см., 4 бр. кърпи 30 х 40 см., 2 чаршафа 90 х 
75 см., 1 чаршаф 150 х 240 см. и 1 чаршаф 150 х 190 см. Комисията счита, че 
предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

> Обособена позиция № 5 номенклатурна единица 10 при изискване на 
Възложителя за „Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45 гр. / кв.м. с добра 
пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост 
здравина, удобство. Възпрепятстваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща 
се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана, позволяваща 
запазване на максимална стерилност при обличане. Включваща попиваща кърпа 33 х 34



см. от целулоза и лентов пакет. Размер XL”, комисията констатира, че предоставената 
мостра на еднократна престилка е от материал 40 гр./кв.м. и включва 2 попиващи кърпи. 
Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

> Обособена позиция № 5 номенклатурна единица 11 при изискване на 
Възложителя за „Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр. / кв.м. с добра 
пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, 
здравина, удобство. Възпрепятстваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща 
се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана. Пластифицирана 
предпазна част на ръкавите и предна част. Включваща попиваща кърпа 33 х 34 см. от 
целулоза и лентов пакет. Размер XL”, комисията констатира, че предоставената мостра на 
еднократна престилка е от материал 40 гр./кв.м. и включва 2 попиващи кърпи. Комисията 
счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска ’’Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 9, 10, 11.

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 № 5 
номенклатурни единици 9, 10, 11.
Мотиви: Предоставените мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 9, 
10, 11 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 4, 5, 12 
отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовите 
предложения.

10. „Парамедика” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6 
и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 22, 23 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 са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособените позиции е 
24 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска Парамедика” ООД до отваряне на ценовите предложения.

11. „Елпак Лизинг” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 7, 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 е изготвено по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособената позиция е 
70 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

12.„Б. Браун Медикал” ЕООД:



Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 и съдържа 
едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие е документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособената позиция е 
72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Б. Браун Медикал” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

13. „Диамед” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 17, 18, 19 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 № 5. Срокът на доставка за обособената позиция е 
72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Диамед” ООД до отваряне на ценовите предложения.

14. „Агарта -  ЦМ” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2 обособена позиция № 3 
номенклатурни единици 1, 2 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и съдържа четири технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособените позиции е 
72 часа.
Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните медицински 
консумативи 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 № 5 номенклатурна единица 9 при изискване на 
Възложителя за „Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 1 
чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 см., 
лепяща лента 9 x 5 1  см., 4 бр. целулозни кърпи 33 х 34 см., 2 хирургически подсилени 
адхезивни чаршафа 90 х 75 см., 1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока абсорбция 175 
х 175 см., 1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150 х 240 см.” 
комисията констатира, че предоставената мостра на комплекта се състои от 1 чаршаф 150 
х 200 см, 1 калъф 75 х 150., лента 9x51  см., 4 бр. кърпи 33 х 34 см., 2 чаршафа 90 х 75 
см., 1 чаршаф 150 х 240 см. и 1 чаршаф 175 х 175 см. Комисията счита, че предложението 
на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

> Обособена позиция № 5 номенклатурна единица 10 при изискване на 
Възложителя за „Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45 гр. / кв.м. с добра 
пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост 
здравина, удобство. Възпрепятстваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща 
се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана,позволяваща 
запазване на максимална стерилност при обличане. Включваща попиваща кърпа 33 х 34 
см. от целулоза и лентов пакет. Размер XL”, комисията констатира, че предоставената



мостра на еднократна престилка е от материал 40 гр./кв.м. и включва 2 попиващи кърпи 
40 х 28 см. Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията 
на Възложителя.

^  Обособена позиция № 5 номенклатурна единица 11 при изискване на 
Възложителя за „Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр. / кв.м. с добра 
пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, 
здравина, удобство. Възпрепятстваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща 
се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана. Пластифицирана 
предпазна част на ръкавите и предна част. Включваща попиваща кърпа 33 х 34 см. от 
целулоза и лентов пакет. Размер XL”, комисията констатира, че предоставената мостра на 
еднократна престилка е от материал 40 гр./кв.м. и включва 2 попиващи кърпи 40 х 28 см. 
Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Агарта -  ЦМ” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена
позиция № 5 номенклатурни единици 9, 10, 11.

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 № 5 
номенклатурни единици 9, 10, 11.
Мотиви: Предоставените мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 9, 
10, 11 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, обособена позиция № 3
номенклатурни единици 1, 2 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 3, 4, 5, 
6, 8, 12, 14, 15, 16 отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне 
на ценовите предложения.

На 15.08.2017 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 09.08.2017 
г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове 
№№ 3. На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на 
участниците.

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.

Комисията констатира несъответствие между предложените цени за единица 
мярка без ДДС записани в колона “5” и общите цени без ДДС записани в колона “6” за 
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 3 на ’’Софарма Трейдинг” АД. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
не допуска Софарма Трейдинг” АД до класиране за обособена позиция № 4
номенклатурни единици 1, 2, 3.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Софарма
Трейдинг” АД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 4 
номенклатурни единици 1, 2, 3.
Мотиви: Ценовите предложения за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 
3 на участника не отговарят на изискванията на Възложителя - несъответствие между



предложените цени за единица мярка без ДДС записани в колона “5” и общите цени без 
ДДС записани в колона “6”.

Комисията констатира несъответствие между предложената цена за единица 
мярка без ДДС записана в колона “5” и общата цена без ДДС записани в колона “6” за 
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 12 на „Елпак Лизинг” ЕООД. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
не допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до класиране за обособена позиция № 5
номенклатурна единица 12.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „Елпак Лизинг” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 12.
Мотиви: Ценовото предложение за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 12 
на участника не отговаря на изискванията на Възложителя - несъответствие между 
предложената цена за единица мярка без ДДС записана в колона “5” и общата цена без 
ДДС записана в колона ”6”.

Цените от офертите на участниците за обособените позиции и номенклатурни 
единици са дадени в Приложение № 1, неделима част от Протокол № 2.

С Писма Изх. № 900 14-3/16.08.2017 г. на основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП бяха 
поискани писменни обосновки на посочените в офертите цени от участниците, както 
следва:
„Юнимедика” ЕООД за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 и обособена
позиция № 5 номенклатурни единици 7, 22;
„Елпак Лизинг” ЕООД за обособена позиция № 5, номенклатурна единица 1;
’’Софарма Трейдинг” АД за обособена позиция № 5, номенклатурна единица 27.

При изготвяне на писмо с изх. № 900 - 3/16.08.2017 г. към участника 
„Юнимедика” ЕООД е допусната техническа грешка. Поискана е писменна обосновка на 
посочените в офертите цени за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 7, 22.
Участникът е отстранен на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП от участие в
процедурата за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3, не е допуснат до 
разглеждане на ценовото предложение за тази номенклатурна единица от обособена 
позиция, и комисията не следва да разглежда обосновката в частта за обособена позиция 
№ 3 номенклатурна единица 3.

Участниците ’’Софарма Трейдинг” АД и „Юнимедика” ЕООД представиха 
исканата обосновка преди изтичане на крайния срок.

След като извърши обсъждане на представената от участника ’’Софарма 
Трейдинг” АД писмена обосновка с вх. № 1487 -  1/17.08.2017 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 медицинските консумативи.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Юнимедика” 
ЕООД писмена обосновка с вх. № 1487 -  2/17.08.2017 г., за обособена позиция № 5
номенклатурни единици 7, 22, комисията счита изложените факти за обективни и приема



обосновката на участника. Комисията не разгледа обосновката в частта за обособена 
позиция № 3 номенклатурна единица 3.
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, преференциални 
доставни цени, изключително ниски разходи за транспорт, икономични опаковки и 
калкулиране на минимална печалба.
Участника „Елпак Лизинг” ЕООД не представи исканата обосновка. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията РЕШИ:
не допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до класиране за обособена позиция № 5
номенклатурна единица 1.

На основание чл. 107 т, 3 от ЗОП комисията предлага „Елпак Лизинг” ЕООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 1. 
Мотиви: Участника не представи исканата обосновка по чл. 72 ал. 1 от ЗОП

Поради невъзможност да участва в работата на комисията м.с. Елица Савова беше 
заменена от резервния член Румяна Доганова. Новият член на комисията декларира 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

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 № 2.

С Писмо Изх. № 899/16.08.2017 г. на основание чл.58, ал.З от ППЗОП бяха 
поканени класираните на първо място участници „Софарма Трейдинг” АД, „Хелмед 
България” ЕООД, „Парамедика” ООД „Агарта -  ЦМ” ЕООД и „МТИ” ООД за
провеждане на публичен жребий на 21.08.2017 г. от 10.00 ч. за определяне на изпълнител 
за обособени позиции и номенклатурни единици както следва:
обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 3 - между „МТИ” ООД и 
„Парамедика” ООД;
обособена позиция № 5 - номенклатурна единица 12 - между „Софарма Трейдинг”АД, 
„МТИ” ООД и „Хелмед България” ЕООД;
обособена позиция № 5 -  номенклатурна единица 16 -  между „Софарма Трейдинг”АД 
и „Агарта -  ЦМ” ЕООД.

На жребия присъстваха упълномощени представители на участниците „МТИ” ООД -  
г-жа Радостина Златева, „Хелмед България” ЕООД -  г-жа Елена Кръстева, „Софарма 
Трейдинг”АД -  г-н Даниел Христов и управителя на „Парамедика” ООД -  г-жа Всемила 
Попова.

Жребият определи „МТИ” ООД - за изпълнител на обществената поръчка за обособена 
позиция № 4, номенклатурна единица 3 -  “Електроди ЕКГ за еднократна употреба и 
продължително мониториране за възрастни” и 
второ място за участника „Парамедика” ООД.

Жребият определи „Хелмед България” ЕООД - за изпълнител на обществената поръчка 
за обособена позиция № 5, номенклатурна единица 12 -  “Шпатули дървени със заоблени 
краища за гърло” и
второ място за участника „Софарма Трейдинг”АД и 
трето място за участника „МТИ” ООД.



Жребият определи „Агарта -  ЦМ” ЕООД - за изпълнител на обществената поръчка за 
обособена позиция № 5, номенклатурна единица 16 -  “Микуличи 50/50 четирислойни - 
минимална маса 23 гр. на кв.м.” и 
второ място за участника „Софарма Трейдинг”АД.

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- 
377/29.06.2017 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 общ 
медицински консумативи за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД". Като 
приложения към доклада са протоколите от заседанията на комисията.

За приемане на работата на комисията на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът 
се представя на възложителя за утвърждаване на ........... 2017 г.

Комисия:
Председател: Владимир Вълков

п
Членове: 1. Румяна Доганова

п
2. Симеон Трифонов

п
3. Даниела Минчева

п
4. Диана Димитрова

п




