
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
• Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л -  ЕАД

■ЦАРИЦА ЙОАННА’ 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с 
предмет „Доставка на превързочни материали и еднократни комплекти 
за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, обявена с Решение № - РД -  03
- 08/10.02.2015 г., назначена със Заповед №-РД- 02-125/11.03.2015 г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи 
се в офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/17.03.2015 г. 
с констатации относно наличието и редовността на изискуемите от 
Възложителя документи.

В съответствие с чл. 68, ал. 8 копие от Протокол № 1 получиха всички 
участници. В него беше посочено кои участници какви документи е 
необходимо да представят допълнително, и срока, в който да го направят.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
бяха представени документи, както следва:

1.”Софарма Трейдинг” АД -  представена е Декларация, че фирма 
“Монопол” ЕООД е в процес на сертифициране на система за управление 
съгласно БДС ISO 9001:2008 издадена на 03.02.2014г.
С допълнително представения документ офертата на участника не 
съответства с критериите за подбор на Възложителя за обособена позиция 
№ 1, номенклатурна единица 1.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
На основание чл. 69 ал.1, т. 1 от ЗОП не допуска участника ’’Софарма 
Трейдинг” АД до участие в процедурата за обособена позиция № 1, 
номенклатурна единица 1.

2.„Булмар МЛ” ООД -  представени с а :
- платежно нареждане за кредитен превод по банковата сметка сметка на 
Възложителя за 189.95лв, представляваща гаранция за участие в процедурата 
за обособена позиция № 2, номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



- анекс за изменение на условията на банкова гаранция касаещ намаляване на 
гаранцията от 2 436.85лв. на 2 246.90лв., представляваща гаранция за 
участие за обособена позиция № 1, номенклатурни единици 2, 6, 8 ,14 ,22 ,23 . 
С допълнително представените документи офертата на участника 
съответства с критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Булмар MJI” ООД до участие в процедурата.

3.”Истлинк България” ЕООД -  представена е Декларация, че фирма 
“Монопол” ЕООД е в процес на сертифициране на система за управление 
съгласно БДС ISO 9001:2008 издадена на 18.03.2015г.
С допълнително представения документ офертата на участника не 
съответства с критериите за подбор на Възложителя за обособена позиция 
№ 1, номенклатурна единица 1.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
На основание чл. 69 ал.1, т. 1 от ЗОП не допуска участника ”Истлинк 
България” ЕООД до участие в процедурата за обособена позиция № 1, 
номенклатурна единица 1.

4.”Екомет-90” ЕООД -  представени са:
- Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 на Завод за 
хартия Белово АД.
- Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 на 
производителя Джансин Саалик Гаречлери Сан. Be. Тидж. А.С.
- Заверено от участника копие на удостоверение за свободна продажба на 
продуктите произвеждани от Sepa Mensucat Sanayi ve Tic. A.S. и доставяни на 
„Тик Так -  Атанасов” ЕООД.
Участника не представи:
- Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент 
на производителя „Ролон Роло” ЕООД.
- Валидно копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителя Sepa Mensucat Sanayi ve Tic. A.S.
C допълнително представените документи офертата на участника не 
съответства с критериите за подбор на Възложителя за обособена позиция 
№ 1, номенклатурни единици 1 и 5.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
На основание чл. 69 ал.1, т. 1 от ЗОП не допуска участника ”Екомет-90” 
ЕООД до участие в процедурата за обособена позиция № 1,
номенклатурни единици 1 и 5.

5.”Агарта ЦМ” ЕООД - предоставена е корекция на издадената банковата 
гаранция с включени всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното 
задържане и усвояване от Възложителя.
С допълнително представения документ офертата на участника съответства с 
критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



Комисията пристъпи към разглеяедане на пликове №№ 2 на участниците 
за допуснатите номенклатурни единици, и съдържащите се в тях 
документи, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания 
критерий за икономически най-изгодна оферта, а именно:

- Техническото предложение, изготвено по Приложение № 8, включващо и 
срок за изпълнение - срок за доставките, към което, ако е приложимо, се 
прилага декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 3;

Изискванията на Възложителя по отношение на срока на доставка - до 48 
часа;

1. Офертата на участника „Бикомед” ООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 24, 25, 26, 27, 29, 36 и 38. Техническото 
предложението за изпълнение на поръчката, поставено в един плик № 2 на 
участника е:
- срок на доставка до 48 часа;
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника „Бикомед” ООД до участие и класиране.

2. Офертата на участника “Айкхорн и Ко” ЕООД е за обособена позиция 
№ 2 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Техническото 
предложението за изпълнение на поръчката, поставено в един плик № 2 на 
участника е:
- срок на доставка до 47 часа;
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “Айкхорн и Ко” ЕООД до участие и класиране.

3. Офертата на участника ’’Софарма Трейдинг” АД е за обособена 
позиция № 1, допуснати номенклатурни единици 2 ,3 , 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,1 1 ,1 3 ,
14, 16, 26, 30, 36. Техническото предложението за изпълнение на поръчката, 
поставено в един плик № 2 на участника е:
- срок на доставка до 48 часа;
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Софарма Трейдинг” АД до участие и класиране за 
допуснатите номенклатурни единици.

4. Офертата на участника ”Екос Медика” ООД е за обособена позиция № 
1, номенклатурни единици 17, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 37, 38. Техническото

допуска ’’Агарта ЦМ” ЕООД до участие в процедурата.



предложението за изпълнение на поръчката, поставено в един плик № 2 на 
участника е:
- срок на доставка до 48 часа;
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ”Екос Медика” ООД до участие и класиране.

5. Офертата на участника „Булмар MJI” ООД е за:
- обособена позиция № 1, номенклатурни единици 2 , 6 ,8 ,1 4 ,2 2  и 23;
- обособена позиция № 2, номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката са поставени в два 
плика №№ 2. Съдържанието на информацията е еднаква за двете 
обособени позиции и е както следва:
- срок на доставка до 48 часа;
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника „Булмар MJI” ООД до участие и класиране.

6. Офертата на участника ’’Истлинк България” ЕООД е за обособена 
позиция № 1 допуснати номенклатурни единици 3, 5, 6, 7, 8 и 13.
Техническото предложението за изпълнение на поръчката, поставено в един 
плик № 2 на участника е:
- срок на доставка до 46 часа;
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Истлинк България” ЕООД до участие и класиране за 
допуснатите номенклатурни единици.

7. Офертата на участника ”Б. Браун Медикал” ЕООД е за обособена 
позиция № 1, номенклатурни единици 19, 31, 32, 34 и 35. Техническото 
предложението за изпълнение на поръчката, поставено в един плик № 2 на 
участника е:
- срок на доставка до 48 часа;
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ”Б. Браун Медикал” ЕООД до участие и класиране.

8. Офертата на участника ”Екомет-90” ЕООД - е за обособена позиция № 
1 допуснати номенклатурни единици 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 14. Техническото 
предложението за изпълнение на поръчката, поставено в един плик № 2 на 
участника е:
- срок на доставка до 48 часа;



Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ”Екомет-90” ЕООД до участие и класиране за 
допуснатите номенклатурни единици.

9. Офертата на участника ’’Хелмед България” ЕООД е за обособена 
позиция №  1, номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 и 36.
Техническото предложението за изпълнение на поръчката, поставено в един 
плик № 2 на участника е:
- срок на доставка до 48 часа;
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Хелмед България” ЕООД до участие и класиране.

10. Офертата на участника ’’Агарта ЦМ ” ЕООД е за обособена позиция 
№ 1, номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 ,15 ,16 , 17,
18 ,19 ,22 ,23 , 24,25, 26, 28, 29,30, 33,36, 39. Техническото предложението за 
изпълнение на поръчката, поставено в един плик № 2 на участника е:
- срок на доставка до 48 часа;
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Агарта ЦМ” ЕООД до участие и класиране.

Комисията продължи с проверка за съответствие на предоставените 
мостри с изискванията, заложени в техническата спецификация:

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се 
допуснат и да бъдат отстранени от участие за съответните обособени 
позиции, които не съответстват на техническата спецификация на 
Възложителя -  предоставени са мостри с размери различни от исканите от 
Възложителя.
Допуска се отклонение от заложените размери до ± 3 %, а именно:

- „Бикомед” ООД -  обособена позиция № 1, номенклатурни единици 24,25, 
29,36 и 38;
- ”Екос Медика” ООД -  обособена позиция № 1, номенклатурни единици 
19,24;
- „Булмар МЛ” ООД -  обособена позиция № 1, номенклатурни единици 22, 
23;
- ”Б. Браун Медикал” ЕООД -  обособена позиция №  1, номенклатурна 
единица 19.

Мотиви:



„Бикомед” ООД:
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 24 -  при изискване на 
Възложителя за размер 12см/ 25 см — представената мостра е с размер Юсм 
/25см.
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 25 - при изискване на 
Възложителя за размери 20см/10см, ЗОсм/ Юсм, 25см/ Юсм — представените 
мостри са с размери 20см /9см, 35см/ 9см, 25см/ 9см
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 29 - при изискване на 
Възложителя за размери 10см/8см, 15см/8см, 20см/8см — представените 
мостри са с размери Юсм/бсм, 15см/10см, 20см/10см
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 36 - при изискване на 
Възложителя за размери 1.25см/5м, 5см/5м, 2.5см/5м -  представените мостри 
са с размери 1.25см/9.14м, 5см/9.14м, 2.5см/9.14м
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 38 - при изискване на 
Възложителя за размери 15см/28см, 30см/28см, 45см/28см, 45см/55см, 
56см/84см -  представените мостри са с размери 20см/20см, 38см/25см, 
38см/41см, 60см/45см, 60см/90см

”Екос Медика” ООД:
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 19 -  при изискване на 
Възложителя за размер 8см/8см -  представената мостра е с размер 9см/9см.
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 24 -  при изискване на 
Възложителя за размер Юсм/12.5см -  представената мостра е с размер Юсм 
/Юсм.

„Булмар МЛ” ООД:
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 22- при изискване на 
Възложителя за размер 13,2mm х 25,4mm- представената мостра е с кръгъл 
размер с диаметър - 0  13mm.
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 23- при изискване на 
Възложителя за размер 10,2mm х 19,8mm- представената мостра е с кръгъл 
размер с диаметър - 0  10mm.

”Б. Браун Медикал” ЕООД:
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 19 -  при изискване на 
Възложителя за размер 8см/8см -  представената мостра е с размер 
9.5см/8.5см.

На основание чл. 69. ал. 1. т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се 
допуснат и да бъдат отстранени от участие за съответните обособени 
позиции, Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Документацията 
за обществената поръчка:
- Представянето на мостри е задължително. Заедно с офертата се представят 
мостри в оригинални опаковки на оферираните изделия. В приложения 
списък мострите да са еднозначно дефинирани по спецификацията, а не с



каталожния номер на производителя. Върху всяка мостра да има надпис, 
съответстващ на номенклатурна и подноменклатурна единица от 
спецификацията.
- Представянето на мостри за всички подноменклатурни единици от 
номеклатурна единица е задължително. Задължително изискване е всички 
подноменклатурни единици от номеклатурна единица да са от един 
производител. Непредставянето на мострите по указания начин и 
непредставяне на мостри за всички подноменклатурни единици от 
номенклатурна единица води до недопускане до участие в процедурата за 
съответната номенклатурна единица. Допуска се отклонение от заложените 
размери до ± 3 %.
- за липса на оригинални опаковки на мостри - „Булмар MJI” ООД - 
обособена позиция №  1, номенклатурни единици 6 и 8;

- за липса на надпис, съответстващ на номенклатурна и подноменклатурна 
единица от спецификацията - ’’Хелмед България” ЕООД - обособена 
позиция № 1, номенклатурни единици 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 1 3  и 36;

За всяко предложение, отговарящо на изискванията на ЗОП и условията 
на възложителя, комисията изготвя комплексна оценка за икономически най- 
изгодна оферта за всяка позиция, допусната до участие и класиране.

Съгласно утвърдената методика, комплексната оценка се определя като 
сума от оценките по показателите Пц-показател „Цена” и Пк -  показател 
качество: К = Пц+Пк.

На този етап от работата си комисията извърши оценка на 
предложенията на участниците по показател Пк -  показател “Качество”. 
Максимална оценка от 40 т. получават участниците чийто предложения 
/мостри/ покриват напълно изискванията на Възложителя съобразно 
изискванията към превързочни материали и еднократни комплекти, 
посочени в техническата спецификация от документацията. Присъдените 
точки в границите от 0 т. до 40 т. на предоставените мостри за обособените 
позиции на участниците са дадени след тестването им от членовете на 
комисията.

Оценките по показател качество на превързочни материали и еднократни 
комплекти на участниците са отразени в Приложение № 1.

Съгласно утвърдената методика Показател “Качество “ -  Пк - се изразява 
с цифра на стойност до 40 т. въз основа на експертна оценка на комисията на 
предоставените мостри. При оценка нула за качество на мостра 
съответната позиция не се оценява и не участва в класирането.



Мострите за обособена позиция № 1, номенклатурни единици 6 и 7 на 
участника Истлинк България”ЕООД -  „Прикрепващ пластир с цинк- 
оксидна лепяща маса” и „Цитопласт 100см/6см” нямат залепващ слой.

Мотивирана от горното, комисията реши:

Дава оценка “нула” за качество на тези мостри и не допуска участника 
’’Истлинк България” ЕООД до по нататъшно участие в класирането за 
обособена позиция № 1, номенклатурни единици 6 и 7.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Пликове 
№№3, с ценовите предложения на участниците, и е подписан на

 2015 г.

Комисия:
Председател:

Членове:


