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П Р О Т О К О Л  №1

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 медицински 
шевен материал за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Процедурата е обявена с 
Решение № РД - 03 -49/24.08.2017 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на 
АОП под № 00494-2017-0023.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-540/03.10.2017 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:
Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. д-р Владимир Атанасов -  Клиника по неврохирургия

2. д-р Тома Аврамов -  Клиника по УНГ болести
3. д-р Петър Герзилов - Клиника по хирургия
4. д-р Панайот Танчев -  Клиника по ортопедия и травматология
5. д-р Любомир Александров -  Клиника по очни болести
6. доц. д-р Валентин Владимиров -  Клиника по урология с 

извършване на специфична дейност по андрология
7. д-р Велислава Начкова - Спешно отделение
8. Даниела Минчева - сектор ДДП

Резервни членове:
1. м.с. Елица Савова - старша медицинска сестра
2. доц. д-р Орлин Стоянов - Клиника по УНГ болести
3. д-р Борислав Антонов - Клиника по ортопедия и травматология
4. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт
5. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

На 03.10.2017 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. „Бикомед” ООД - оферта№ 1/29.09.2017 г. 14:40 ч.
2. „Благи” ООД - оферта № 2/02.10.2017 г. 09:40 ч.
3. „Сърджимед” ЕООД - оферта № 3/02.10.2017 г. 11:40 ч.
4. „Рей Медикъл” ЕООД - оферта № 4/02.10.2017 г. 11:50 ч.
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5. „Б.Браун Медикал” ЕООД - оферта № 5/02.10.2017 г. 13:00 ч.
6. “Екос Медика” ООД - оферта № 6/02.10.2017 г. 13:10 ч.
7. “Софарма Трейдинг” АД - оферта№ 7/02.10.2017 г. 13:15 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 е 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 е 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 8 обособени позиции. Всяка обособена позиция 
включва шевен материал, предназначен за конкретна клиника от структурата на възложителя. 
Обособените позиции съдържат различен брой номенклатурни единици. Отделните 
номенклатурни единици съдържат различен брой артикули. Оферирането по всички артикули, 
включени в номенклатурната единица е задължително.

1. Офертата на участника „Бикомед” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 
13, обособена позиция № 2 номенклатурни единици 2, 3 и обособена позиция № 3
номенклатурни единици 8, 9, 10.
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 „Бикомед” ООД до следващия етап на процедурата.

2. Офертата на участника „Благи” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 5 обособена 
позиция № 4 номенклатурни единици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици 1, 2, 3, 5, 6, обособена позиция № 6 номенклатурни единици 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 
обособена позиция № 7 номенклатурни единици 1, 8.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представените документи за съответствие е изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са редовни. В офертата на 
участника липсва „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”.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът „Благи” ООД 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”.

3. Офертата на участника „Сърджимед” ЕООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 8, 9, 10, 
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 1, обособена позиция № 6 номенклатурни 
единици 3, 7, 14 и обособена позиция № 7 номенклатурни единици 1, 2.
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 „Сърджимед” ЕООД до следващия етап на процедурата.

4. Офертата на участника „Рей Медикъл” ЕООД е за обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици 2, 3, 6 и обособена позиция № 6 номенклатурни единици 4, 5, 9.
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 „Рей Медикъл” ЕООД до следващия етап на процедурата.

5. Офертата на участника „Б.Браун Медикал” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 10, обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и обособена позиция № 6 
номенклатурни единици 4, 5, 7, 11, 13.
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.

6. Офертата на участника “Екос Медика” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 5, 6, 8, 11, 14, 15, обособена позиция № 2 номенклатурна единица 1, обособена 
позиция № 3 номенклатурна единица 9 и обособена позиция № 6 номенклатурни единици 4, 5,
9.
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. 7

7. Офертата на участника “Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6.
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.



Протокол № 1 отразява работата на комисията по разглеждане и проверка на документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участниците за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Протоколът е подписан 
от председателя и членовете на комисията на .0 S ^ -0 .i...2 O \l г.
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