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УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

• Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л -  ЕАД

ЦАРИЦА ЙОАННА1 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с 
предмет „Доставка на дезинфектанти за УМБАЛ ’’Царица Йоанна- 
ИСУЛ”ЕАД”, обявена с Решение № - РД -  03 - 11/17.02.2015 г., назначена 
със Заповед №-РД- 02-147/20.03.2015 г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи 
се в офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/27.04.2015 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.„ХМИ” ЕООД -  предостави:

- За обособена позиция № 3, за номенклатурни единици 1 и 2 
информационни листове за безопасност.
- За обособена позиция № 5, за номенклатурни единици 1 и 2 
информационни листове за безопасност.
- За обособена позиция № 6, за номенклатурни единици 1 и 2 Разрешение 
или удостоверение за пускане на пазара на препарати с биоцидно действие, 
издадено от M3 съгласно ЗЗВВХВС и информационен лист за безопасност, а 
за номенклатурна единица 4 - информационен лист за безопасност.
- За обособена позиция № 7, за номенклатурни единици 2 и 3 - Разрешение 
или удостоверение за пускане на пазара на препарати с биоцидно действие, 
издадено от M3 съгласно ЗЗВВХВС и информационен лист за безопасност.
- Платежно нареждане за кредитен превод за всяка от петте обособените 
позиции за който се участва.



С допълнително представените документи офертата на участника 
съответства с критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ХМИ” ЕООД до участие в процедурата.

2.“МТИ” ООД- предостави:

- За обособена позиция № 5, за номенклатурна единица 5 - информационен 
лист за безопасност на препарат Anios R444 с превод на български език.
С допълнително представения документ офертата на участника съответства с 
критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “МТИ” ООД до участие в процедурата.

3.”Дезинфектанти” ЕООД -  предостави:

-Уведомително писмо, че двужеството е оторизиран вносител на 
дезинфектанти производство на “Baltiachemi” OU -  Естония, произвеждащ 
биоцидни препарати, и съответно не търгува с медицински изделия. 
Участника не представи:
- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия -заверено от 
участника копие.
С допълнително представения документ офертата на участника не 
съответства с критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
На основание чл. 69 ал.1, т. 1 от ЗОП не допуска участника 
’’Дезинфектанти” ЕООД до участие в процедурата.

4.”Б. Браун Медикал” ЕООД -  предостави:

- Платежно нареждане за кредитен превод за всяка от петте обособените 
позиции за който се участва.
С допълнително представения документ офертата на участника съответства с 
критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ”Б. Браун Медикал” ЕООД до участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане 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 „ХМИ” ЕООД е за:
- обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 7 и 8;
- обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1 и 2;
- обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1 и 2;
- обособена позиция № 6 номенклатурни единици 1, 2 и 4;
- обособена позиция № 2 номенклатурни единици 2 и 3.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката са поставени в пет 
плика №№ 2. Съдържанието на информацията е еднаква за петте 
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 „ХМИ” ЕООД до участие и класиране.

2. Офертата на участника “МТИ” ООД е за:
- обособена позиция № 1, номенклатурни единици 1, 2, 4, 5, 6 и 7;
- обособена позиция № 2, номенклатурни единици 1, 2;
- обособена позиция № 3, номенклатурни единици 1,2;
- обособена позиция № 4, номенклатурни единици 1, 2 и 3;
- обособена позиция № 5, номенклатурни единици 1, 3, 4 и 5.
- обособена позиция № 6, номенклатурни единици 1, 2, 3 и 4.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката са поставени в шест 
плика №№ 2. Съдържанието на информацията е еднаква за шестте 
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 “МТИ” ООД до участие и класиране.

3. Офертата на участника ”Еколаб” ЕООД е за:
обособена позиция № 1, номенклатурни единици 1, 2, 3, 5 и 7; 
обособена позиция № 3, номенклатурни единици 1; 
обособена позиция № 4, номенклатурни единици 1, 2 и 3; 
обособена позиция № 6, номенклатурни единици 1, 2 и 4; 
обособена позиция № 7, номенклатурна единица 2.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката са поставени в пет 
плика №№ 2. Съдържанието на информацията е еднаква за петте 
обособени позиции и е както следва:
- срок на доставка до 24 часа;
Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.



Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Еколаб” ЕООД до участие и класиране.

4. Офертата на участника ”Б. Браун Медикал” ЕООД е за:
- обособена позиция № 1, номенклатурни единици 1, 2, 3, 5 и 6;
- обособена позиция № 2, номенклатурна единица 2;
- обособена позиция № 6, номенклатурни единици 1, 2, 3 и 4;
- обособена позиция № 7, номенклатурни единици 1, 2 и 3;
- обособена позиция № 8, номенклатурни единици 2, 3,4, 6, 7, 8 и 9. 
Техническите предложения за изпълнение на поръчката са поставени в пет 
плика №№ 2. Съдържанието на информацията е еднаква за петте 
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 ”Б. Браун Медикал” ЕООД до участие и класиране.

На основание чл.68, ал.11, т.2а от ЗОП с писмо наш изх № 436/ 
18.05.2015г. комисията изиска от „ХМИ” ЕООД разяснение относно:
- за обособена позиция № 1, номенклатурни единици 2 и 3 относно 
установена разлика в концентрацията на работния разтвор за бактерицидно 
(влк. MRS А и туберколоцидно) действие 2% от Разрешението за пускане на 
пазара на биоциден препарат № 0847-2/26.11.2012 г., и 1%, посочен в 
техническото предложение.
- за обособена позиция № 3, номенклатурна единица 2 прилагането на 
препарата свързано ли е с допълнителни добавяне на буфер (активатор).

Участникът предостави исканото разяснение в срок.

Комисията разгледа предоставеното разяснение.
По отношение на дезинфектанта от обособена позиция № 3, номенклатурна 
единица 2 участникът заявява, че прилагането на препарата не е свързано с 
допълнително прилагане на буфер (активатор). В представената оферта не са 
налични данни за употреба посредством използване на буфер.
По отношение на дезинфектанта от обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици 2 и 3 участникът потвърждава данните за процентна концентрация 
на работните разтвори за бактерицидно (влк. MRSA и туберколоцидно) 
действие от 1% за дезинфектанта съгласно приложен в документацията 
протокол от акредитирана лаборатория.
Съгласно нормативната уредба, за прилагане на биоцидни препарати е 
необходимо издаване на разрешение за пускане на пазара на биоциден 
препарат, издадено от M3. Спектъра на действие, работните концентрации и 
експозицията са строго регламентирани.



На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се 
допуснат и да бъдат отстранени от участие за обособена позиция № 1, 
номенклатурни единици 2 и 3 участника „ХМИ” ЕООД.

Мотиви:
Установено несъответствие в концентрацията на работния разтвор за 
бактерицидно (влк. MRS А и туберколоцидно) действие 2% от Разрешението 
за пускане на пазара на биоциден препарат № 0847-2/26.11.2012 г., и 1% 
посочен в техническото предложение.

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, Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Документацията 
за обществената поръчка:
- 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 обособена позиция и 
номенклатурна единица от спецификацията.
Непредставянето на мострите по указания начин води до недопускане до 
участие в процедурата за съответната номенклатурна единица.

- за непредставяне на мостри - ”Б. Браун Медикал” ЕООД - обособена 
позиция № 2, номенклатурна единица 2.

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 дезинфектантите, 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 дезинфектантите на участниците са 
отразени в Приложение № 1.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Пликове 
№№3, с ценовите предложения на участниците, и е подписан на 
 A i m ., 2015 г.

Комисия:
Председател:

Членове:

д-р С.

1. гл.г .̂с. К. Димова
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