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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №1

На 24.02.2015 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет „ 
“Доставка на лабораторни реактиви, химикали и специфични консумативи за 
УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, обявена с Решение № - РД-03-03/ 27.01.2015 г., 
назначена със Заповед №-РД- 02-92/24.02.2015 г. в състав:

Председател: Е. Тодоров -  зам. директор по ИД
Членове: 1. д-р Р. Михайлов -  н-к Клинична лаборатория

2. доц. д-р Р. Вачева - н-к лаб. по Микробиология и вирусология
3. д-р И. Попова -  отделение по ОКП
4. д-р А. Милтенова - н-к лаб. по Трансфузионна хематология
5. В. Вълков -  юрисконсулт
6. Д. Минчева -  АО в ДДП

се събра за разглеждане на постъпилите предложения. Членовете на комисията 
декларираха обстоятелствата по чл. 35 ал. 3 от ЗОП.

След като установи, че офертите на участниците са подадени до изтичане на крайния 
срок и отговарят на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП, комисията отвори получените 
оферти по реда на получаването им, както следва:

1.„Бул Био -  НЦЗПБ ’’ЕООД - оферта № 1/11.02.2015 г. - без представител;
2.“Омнимед”ООД - оферта № 2/17.02.2015 г. - без представител;
3.”Хроно”ООД - оферта № 3/18.02.2015 г. - без представител;
4.”Химтекс” ООД - оферта № 4/20.02.2015 г. - без представител;
5.”МТИ” ООД - оферта № 5/23.02.2015 г. - без представител;
6.”Елит Медикал” ООД - оферта № 6/23.02.2015 г. -  г-жа Светлана Георгиева -  
упълномощен представител;
7.”Диахем” ООД - оферта № 7/23.02.2015 г. - без представител;
8.”Емония Фарматех България” ЕООД - оферта № 8/23.02.2015 г. - без представител;
9.”Диамед” ООД - оферта № 9/23.02.2015 г. - без представител;
10.“Диагностик Имиджинг” ООД - оферта № 10/23.02.2015 г. - без представител;
11.„Марвена Диагностика” ООД - оферта № 11/23.02.2015 г. - без представител;
12.”Елпак -  Лизинг” ЕООД - оферта № 12/23.02.2015 г. - без представител;
13. ЕТ”Биомед -  Николай Голомехов” - оферта № 13/23.02.2015 г. - без представител;
14.“Интер Бизнес 91” ЕООД - оферта № 14/23.02.2015 г. - без представител;
15.„БГ Мед” ООД - оферта № 15/23.02.2015 г. - без представител;
16.”ЕЛТА 90М” ООД - оферта № 16/23.02.2015 г. - без представител;
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17.“Ридаком”ЕООД - оферта № 17/23.02.2015 г. - без представител;
18.”Софарма Трейдинг” АД - оферта № 18/23.02.2015 г. - без представител;
19.АМЕКС Ес Джи Пи Консорциум - оферта № 19/23.02.2015 г. - без представител;

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори офертите и провери за 
наличието на съответния брой отделни запечатани пликове, съобразно обособените 
позиции за които се участва, след което трима от нейните членове и присъстващия 
представител на участника подписаха пликовете с №№3 на участниците.

След това комисията отвори пликовете с №№ 2 и трима от членовете й и 
присъстващия представител на участника подписаха всички документи, съдържащи се в 
тях. Комисията отвори пликовете с №№1 на участниците и оповести документите и 
информацията, които те съдържат и провери съответствието им със списъка по чл. 56, 
ал.1, т.14 от ЗОП.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Работата на комисията продължи на закрито заседание. Комисията провери 
документите от пликове №№1 съобразно обособените позиции за които се участва, за 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Настоящия протокол съдържа констатациите относно наличието и редовността на 
представените от участниците документи в пликове с №№ 1, по реда, описан по-горе, в 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

1.„Бул Био -  НЦЗПБ ’’ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата на 
участника са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен 
към офертата и предварително обявените от възложителя условия с изключение 
представените изискуеми гаранции.

Участникът трябва да представи изискуеми депозити и гаранции съгласно изискване 
на Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка, Раздел III. 1.1. В 
банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване 
от Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП.

В офертата на участника е нередовен следния документ:

1 .Представената от участника банковата гаранция не е в изискуемия от възложителя 
формат -  да включва всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното задържане и 
усвояване от Възложителя.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Бул Био -  НЦЗПБ ’’ЕООД следва да представи:

1. Корекция на издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от 
ЗОП за нейното задържане и усвояване от Възложителя.

2.“Омнимед”ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника ,са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с 
критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

3.”Хроно”ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и 
редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и



предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с 
критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

4.”Химтекс” ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични 
и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение представените изискуеми 
гаранции.

Участникът трябва да представи изискуеми депозити и гаранции съгласно изискване 
на Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка, Раздел III. 1.1. В 
банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване 
от Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП.

В офертата на участника е нередовен следния документ:

1 .Представената от участника банковата гаранция не е в изискуемия от възложителя 
формат -  да включва всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното задържане и 
усвояване от Възложителя.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ’’Химтекс” ООД следва да представи:

1. Корекция на издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от 
ЗОП за нейното задържане и усвояване от Възложителя.

5.”МТИ” ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и 
редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение представените 
доказателства за технически възможности и изискуеми гаранции.

Участникът трябва да представи съгласно изискване на Възложителя, заложено в
Документацията, Оферта. Указание за подготовката й, 2. Съдържание на офертата т. 16. 
Спецификация на лабораторни реактиви, химикали и специфични консумативи за които 
се участва /Приложение № 10/.

В офертата на участника е нередовен следният документ:

1. За обособена позиция № 2, номенклатурна единица 1 - в приложената спецификация за 
лабораторни реактиви, химикали и специфични консумативи за които се участва, 
изготвена по Приложение № 10:
- не е посочен метод на работа със съответните китове и консумативи;
- за подноменклатурни единици №№ 1, 2, 9, 1(Н15, 18-^34 не са посочени производителите 
на оферираните китове и консумативи.

Участникът трябва да представи изискуеми депозити и гаранции съгласно изискване 
на Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка, Раздел III. 1.1. В 
банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от 
Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП.

В офертата на участника е нередовен следния документ:



1 .Представената от участника банковата гаранция е една за двете обособени позиции и не 
е в изискуемия от възложителя формат -  да включва всички основания на чл. 61 от ЗОП за 
нейното задържане и усвояване от Възложителя.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ”МТИ” ООД следва да представи:

1. За обособена позиция № 2, номенклатурна единица 1 - Спецификация за лабораторни 
реактиви, химикали и специфични консумативи за които се участва, изготвена по 
Приложение № 10:
- да се посочи метода на работа със съответните китове и консумативи;
- за подноменклатурни единици №№ 1, 2, 9, 10-И5, 18^34 да се посочат производителите 
на оферираните китове и консумативи.
2.Гаранция за участие за всяка от обособените позиции за който се участва.

6.”Елит Медикал” ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение бпоя представени 
пликове №№ 1.

Участникът трябва да представи съгласно изискване на Възложителя, заложено в 
Документацията, Оферта. Указание за подготовката й, 2. Съдържание на офертата - 
когато документите и информацията, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за всички 
обособени позиции, по които участникът оферира, се подава само един плик № 1. 
Съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП когато документи и информация, съдържащи се в плик № 
1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът оферира, същите 
се поставят само в плика по позицията с най-малък номер. Това обстоятелство се 
отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции, в 
които се поставят специфичните за тях документи.

Офертата на участника е за обособени позиции №№ 1 и 3, а е приложен един плик № 1, 
съдържащ документите за двете обособени позиции. Съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП 
участника следва да е представил отделни пликове №№ 1 за всяка от обособените 
позиции, за които участва. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, 
ал. 3 от ЗОП.

Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: на основание чл. 
69, ал.1, т.З. предлага ’’Елит Медикал” ООД да бъде отстранен от участие в 
процедурата.

7.”Диахем” ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични 
и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с 
критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

8.”Емония Фарматех България” ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата 
на участника са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен 
към офертата и предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника 
съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

9.”Диамед” ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични 
и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение на декларация за



отсъствие на обстоятелствата по чл. 47. ал. 9 от ЗОП на елин от представителите на 
дружеството.

В офертата на участника липсват следните документи:

Участникът трябва да представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка, Раздел III.2.1 „Лично състояние на икономическите 
оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или 
търговски регистри” - “Информация и формалности, които са необходими за оценяване 
дали са изпълнени изискванията”, т. 2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /Приложение № 
2/. Когато участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. Декларациите по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се 
представят от участника лично от всяко от лицата, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а когато 
участникът е обединение, от всеки един от членовете в обединението и деклариран 
подизпълнител; Както е видно от актуалното състояние в публично достъпния Търговски 
регистър, дружеството се представлява от двама управители. В офертата на участника 
липсва декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП на управителя 
Димитър Маринчев.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ’’Диамед” ООД следва да представи:

I. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП на управителя 
Димитър Маринчев.

10.“Диагностик Имиджинг” ООД- всички документи, съдържащи се в офертата на 
участника са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен 
към офертата и предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника 
съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

II.„Марвена Диагностика” ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на 
участника са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен 
към офертата и предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника 
съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

12.”Елпак -  Лизинг” ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника 
са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата 
и предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с 
критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

13. ЕТ”Биомед -  Николай Голомехов” - всички документи, съдържащи се в офертата на 
участника са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен 
към офертата и предварително обявените от възложителя условия с изключение 
представените доказателства за технически възможности.

Участникът трябва да представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка, Раздел III.2.3 „Технически възможности- 
Информация и формалности, които са необходими за оценка дали изискванията са 
изпълнени”, т.З. Копия на сертификати ISO 9001:2008 или еквивалент на производителите 
на лабораторни реактиви, химикали и консумативи.

В офертата на участника са нередовни следните документи:



1. В офертата на участника са приложени копия на сертификати ISO 9001:2008 и ISO 
13485:2003 на производителя Nova Biomedical Corporation със срок на валидност 
31.05.2014 г.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ЕТ”Биомед -  Николай Голомехов” следва да 
представи:

1. Валидни копия на сертификати ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003 на производителя Nova 
Biomedical Corporation.

14.“Интер Бизнес 91” ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника 
са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата 
и предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с 
критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

15.„БГ Мед” ООД- всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични 
и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с 
критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

16.”EJITA 90М” ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с 
критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

17.“Ридаком”ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение прелставените 
доказателства за технически възможности.

Участника трябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка, Раздел III.2.3 „Технически възможности -  
Информация и формалности, които са необходими за оценка дали изискванията са 
изпълнени”, т.З. Копия на сертификати ISO 9001:2008 или еквивалент на производителите 
на лабораторни реактиви, химикали и консумативи.

В офертата на участника е нередовен следния документ:

1.В офертата на участника е приложено копие на сертификат ISO 9001:2008 на 
производителя Sifin Институт за имунопрепарати и хранителни среди ГмбХ Берлин със 
срок на валидност 06.07.2014 г.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът “Ридаком”ЕООД следва да представи:

1. Валидно копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя Sifin 
Институт за имунопрепарати и хранителни среди ГмбХ Берлин.

18.”Софарма Трейдинг” АД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника 
са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата 
и предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с 
критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.



19. АМЕКС Ес Джи Пи Консорциум -  учреден с договор от 18.02.2015 г. за учредяване 
на консорциум между “Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД и AMEX Export-Import 
GmbH Виена. Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и 
редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение представените 
доказателства за технически възможности.

Участника трябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка, Раздел III.2.3 „Технически възможности -  
Информация и формалности, които са необходими за оценка дали изискванията са 
изпълнени”, т.1. Оригинален документ или нотариално заверено копие за удостоверяване 
на оторизацията на участника от производителя да го представлява и да оферира 
произвежданите от него лабораторни реактиви, химикали и специфични консумативи и да 
гарантира изпълнението на доставките на заложените в Спецификацията количества на 
оферираните от участника лабораторни реактиви, химикали за срок от 1/една/ година от 
подписване на договора; т.2. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия -  
нотариално заверено копие; т.З. Копия на сертификати ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителите на лабораторни реактиви, химикали и консумативи; т.7. Нотариално 
заверено копие на сертификата ISO 9001:2008 на участника с обхват предмета на 
процедурата.

В офертата на участника липсват следните документи:

1.Оригинален документ или нотариално заверено копие за удостоверяване на 
оторизацията на участника от производителя Oxoid Deutschland GmbH да го представлява 
и да оферира произвежданите от него лабораторни реактиви, химикали и специфични 
консумативи.

В офертата на участника са нередовни следните документи:

1. Предоставено е копие “Вярно с оригинала” на разрешение за търговия на едро с 
медицински изделия издадено на Център за превантивна медицина и семейно здраве 
“Свети Георги Победоносец“ ООД, който не е съотносим към изискуемите от 
възложителя документи, тъй като центъра не е участник в консорциума.
2. Предоставени е копия “Вярно с оригинала” на сертификати ISO 9001:2008 и ISO 
13485:2003 + АС:2009 на производителя Oxoid Deutschland GmbH, който са без превод на 
български език.
3. Предоставено е копие “Вярно с оригинала” а не нотариално заверено копие на 
сертификат ISO 9001:2008 на участника в консорциума Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът АМЕКС Ес Джи Пи Консорциум следва да 
представи:

1.Оригинален документ или нотариално заверено копие за удостоверяване на 
оторизацията на участника или на едно от лицата в консорциума от производителя Oxoid 
Deutschland GmbH да го представлява и да оферира произвежданите от него лабораторни 
реактиви, химикали и специфични консумативи;
2. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия -на консорциума или на един от 
участниците в консорциума - нотариално заверено копие;
3.Копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя Oxoid Deutschland 
GmbH, с превод на български език;
4.Нотариално заверено копие на сертификата ISO 9001:2008 на участника в консорциума 
Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД с обхват предмета на процедурата.



Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на 
офертите със списъка на документите, приложен към офертата и предварително обявените 
от възложителя условия. Съдържа изчерпателен списък на липсващите и нередовни 
документи в офертите на участниците, и посочва вида на документите, които съответните 
участници следва да представят допълнително в законоустановения срок. Протоколът е 
подписан от председателя и членовете на комисията на Ш . -.03л...2О15г.

Комисия:
Председател:

Членове

Евгени^^йюов
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1<щ-р Р.Ш &йлов
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