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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 1

На 25.03.2015г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет 
„Доставка на материали за централна стерилизация за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” 
ЕАД”, обявен с Решение РД-03-17/24.02.2015г., назначена със Заповед №-РД-02- 
158/25.03.2015г. в състав:

Председател: д-р С. Лалова -  сектор ЕБХЦС

Членове: 1. м.с. К. Димова -  гл.мед.сестра
2. м.с. С. Левянска -  ЦССМ
3. В. Вълков -  юрисконсулт
4. Д. Минчева -  сектор ДДП

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

На отварянето не присъстваха представители на фирмите.

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. „М Т И”ООД - оферта вх. № 1/23.03.2015г.

2. „Вак ПАК Медикъл”ООД - оферта вх. № 2/24.03.2015г.

3. „ЕКОС Медика”ООД - оферта вх. № 3/24.03.2015г.

4. „Медитех”ООД - оферта вх. № 4/24.03.2015г.

5. „ГЮ С”ООД - оферта вх. № 5/24.03.2015г.

6. „Агарта ЦМ”ЕООД - оферта вх. № 6/24.03.2015г.

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 подписаха пликовете с №№3 
на участниците.

След това комисията отвори пликовете с №№ 2 и трима от членовете й 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.
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Комисията провери документите от пликове №№1 съобразно обособените 
позиции, за които се участва, за съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

Настоящият 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.

l.„M Т И”ООД - Офертата на участника е за: 
обособена позиция № 1 -  ном. единици №№ 3, 4, 5, 6 и 7, 
обособена позиция № 3 -  ном. единици №№ 2 и 3.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложени в съответния плик № 1 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 -  
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 материали за стерилизация.

В офертата си участникът е представил оторизационно писмо от «SPSmedical»
(САЩ), а като производител на оферираните стерилизационни материали е посочен
«InformerMed» (Полша). За да бъде относимо с процедурата, е необходимо да се 
представи документ, показващ връзката между двете дружества.

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 оторизационно 
писмо от производителя «InformerMed», или друг документ, показващ връзката между 
него и «SPSmedical».

2.„Вак ПАК Медикъл”ООД - Офертата на участника е за: 
обособена позиция № 1 - ном. единици №№ 3,4, 5,6 и 7, 
обособена позиция № 2 - ном. единици №№ 1, 2, 3, 4 и 5, 
обособена позиция № 3 - ном. единици №№ 2 и 5.

Офертата на участника не съдържа три отделни плика № 1. Съгласно изискване 
на Възложителя и 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. В случая 
специфичен документ се явява гаранцията за участие.
В офертата на участника е приложен само един плик № 1, съдържащ документите за 
подбор и за трите обособени позиции. Предоставяйки само един плик № 1 ’’Документи 
за подбор”, въпреки подадената оферта за участие за позиции № 1, № 2 и № 3 
участникът е представил оферта, която не е изготвена в съответствие с изискванията на 
възложителя и с императивнното изискване за предоставяне на офертата, каквото се 
явява задължението на участниците по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Участника следва да 
представи 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. 3 от ЗОП предлага ”Вак ПАК Медикъл”ООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата.

3. „ЕКОС Медика”ООД - Офертата на участника е за: 
обособена позиция № 1 -  ном. единици №№ 3,4, 5 и 7; 
обособена позиция № 2 -  ном. единици №№ 1,2, 3,4 и 5; 
обособена позиция № 3 -  ном. единици № 5.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложени в съответния плик № 1 и 
предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства 
с критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

4. „Медитех”ООД - Офертата на участника е за обособена позиция № 3 -  ном. 
единици № 1, 2, 3 и 4.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложени в плик № 1 и предварително 
обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с критериите за 
подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

5. „Г Ю С”ООД - Офертата на участника е за обособена позиция № 1 -  ном. 
единици №1,2, 3,4, 5,6 и 7.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложени в съответния плик № 1 и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение на представената 
Декларация по чл. 55, ал. 5 и ал.7 от ЗОП. Съгласно чл. 24а, ал. 1 от ППЗОП, 
декларацията за липса на свързаност по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП се подписва от лицата, 
които представляват кандидата или участника. Дружеството се представлява от двама 
управители. В офертата си участникът е представил изискуемата декларация само от 
единия управител - Карл Д. Смилов. Не е представена декларация от втория управител 
Станислава А. Смилова.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Г Ю С”ООД следва да представи декларация от 
Станислава А. Смилова по чл. 55, ал. 5 и ал.7 от ЗОП.

6.„Агарта ЦМ”ЕООД - Офертата на участника е за: 
обособена позиция № 1 -  ном. единици № 1,3,4, 5 и 7; 
обособена позиция № 2 -  ном. единици № 1,2 и 5; 
обособена позиция № 3 -  ном. единици № 1 и 3.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложени в съответния плик № 1 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 -  
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 материали за стерилизация.



В офертата си участникът е представил оторизационно писмо от «Медикалпарк» 
ЕООД, а като производител на оферираните стерилизационни материали е посочен «4А 
Медикал». За да бъде относимо с процедурата, е необходимо да се представи документ, 
от производителя «4А Медикал», че е оторизирал «Медикалпарк»ЕООД да оферира 
неговите продукти, както и че «Медикалпарк» ЕООД има право да оторизира трети 
лица да предлагат продуктите на производителя.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване 
на настоящия протокол участникът „Агарта ЦМ”ЕООД следва да представи
документ от производителя «4А Медикал» че е оторизирал «Медикалпарк»ЕООД да 
оферира неговите продукти, както и че «Медикалпарк»ЕООД има право да оторизира 
трети лица да предлагат продуктите на производителя.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на 
офертите със списъка на документите, приложен към офертата и предварително 
обявените от възложителя условия. Протоколът е подписан от председателя и 
членовете на комисията на .ОМ..06.2015г.

Комисия:

Председател: д-р С. Лалова-/

Членове: 1. гл. м. с. К. Димова

2. м.с. С. Левянск,

3. В. Вълков

4. Д. Минчева


