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•ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура е 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 Х°-РД-02- 
158/25.03.2015г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в 
офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/04.06.2015г. с 
констатациите относно наличието и съответствието на представените от участниците 
документи в пликове № 1 на офертите е критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

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. До изтичане на законоустановения срок 
от получаване на протокола от участниците бяха представени изискуемите документи, 
както следва:

1.„M Т И”ООД с писмо вх. № 1097-3/09.06.2015г. представи оторизационно писмо от 
производителя «InformerMed», показващ връзката между него и «SPSmedical». 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.

2. „Г Ю С”ООД с писмо вх. № 1097-1/05.06.2015г. представи Декларация по чл. 55, 
ал. 5 и ал.7 от ЗОП от Станислава Смилова. С допълнително представения документ 
офертата на участника съответства с критериите за подбор на Възложителя. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска “Г Ю С”ООД до участие в процедурата.

3.„Агарта ЦМ”ЕООД с писмо вх. № 1097-2/08.06.2015г. представи документ от 
производителя «4А Медикал» че «Медикалпарк»ЕООД е единствен дистрибутор за 
територията на България, с право да упълномощава трети лица. С допълнително 
представения документ офертата на участника съответства с критериите за подбор на 
Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска “Агарта ЦМ”ЕООД до участие в процедурата.
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Комисията пристъпи към разглеждане на пликове №№ 2 на участниците за 
допуснатите обособени позиции и съдържащите се в тях документи, свързани с 
изпълнението на поръчката, съобразно избрания критерий за икономически най- 
изгодна оферта - Техническото предложение, изготвено по Приложение № 8, 
включващо срок за доставките, към което, ако е приложимо, се прилага декларацията 
по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 3;

1.Офертата на участника „М Т И”ООД е за обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици №№ 3, 4, 5, 6 и 7 и обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 2 и 3. 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено в два плика № 2.

Срокът на доставка е еднакъв за двете обособени позиции - до 48 часа. Техническото 
предложение 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.

2.Офертата на участника „ЕКОС Медика”ООД е за обособена позиция №1, 
номенклатурни единици №№ 3, 4, 5 и 7, обособена позиция № 2, номенклатурни 
единици №№ 1, 2, 3, 4 и 5 и обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 5. 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено в три плика № 2.

Срокът на доставка е еднакъв за двете обособени позиции - до 48 часа.
Техническото предложение 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.

3.Офертата на участника „Медитех”ООД е за обособена позиция № 3 -  номенклатурни 
единици № 1, 2, 3 и 4. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е 
поставено в един плик № 2.

Срокът на доставка е 48 часа. Техническото предложение за изпълнение на поръчката 
на участника отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска участника „Медитех”ООД до участие и класиране.

4.0фертата на участника „Г Ю С”ООД е за обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е 
поставено в един плик № 2.

Срокът на доставка е до 24 часа. Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката на участника отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска участника „Г Ю С”ООД до участие и класиране.

5.Офертата на участника „Агарта ЦМ”ЕООД е за обособена позиция № 1, 
номенклатурни единици № 1, 3, 4, 5 и 7; обособена позиция № 2, номенклатурни 
единици № 1, 2 и 5 и обособена позиция № 3, номенклатурни единици № 1 и 3. 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено в три плика № 2.

Срокът на доставка е еднакъв за трите обособени позиции - 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.

За всяко предложение, отговарящо на изискванията на ЗОП и условията на 
възложителя, комисията изготвя комплексна оценка за икономически най-изгодна 
оферта за всяка позиция и номенклатурна единица, допуснати до участие. Съгласно 
утвърдената методика, комплексната оценка се определя като сума от оценките по Пц- 
показател „Цена” и Пк - показател качество на предоставените мостри: К = Пц+Пк.

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в документацията, заедно с офертата 
задължително 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.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се допусне и да бъде 
отстранен от участие „Агарта ЦМ”ЕООД. Мотиви:
Участникът не е представил мостра за обособена позиция № 3, номенклатурна единица 
1.

Комисията продължи своята работа с оценка на предложенията на участниците по 
показател качество на предоставените мостри. Максимална оценка от 40 т. получават 
участниците, чиито мостри покриват напълно изискванията на Възложителя съобразно 
изискванията към материалите, посочени в техническата спецификация от 
документацията.

Оценките на предложенията на участниците по показател качество на 
предоставените мостри са посочени в Приложение №1, неделима част от протокола.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Пликове №№3 с 
ценовите предложения на участниците, и е подписан нал5$..06.2015 г.

Комисия:

Председател: д-р С. Лалова -

Членове: 1. гл. м. с. К. Димова -/Ч кЛ ьа

2. м.с. С. Левянска

3. В. В ъ л к о в  X

4. Д. Минчева -  ......



Приложение № 1



200 м. дълж./шир. 30 см. ролки 100 40 I Н Я вИ Я Я
200 м. дълж./шир. 40 см. ролки 90 40

2
Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с индикаторни лента за 
пара под налягане
100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см ролки 120 40

100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см ролки 20 40

100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см ролки 20 40 4 3 t№

3
Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторни лента за пара под 
налягане
30 см.. дълж./шир. 7.5см. брой 10 000 40

25 см.. дълж./шир. Юсм. брой 8 000 40

40 см.. дълж./шир. 10 см. брой 10 000

ЗОсм.. дълж./шир. 10 см. брой 30 000 4 p ^

40 см.. дълж./шир. 20 см. брой 20 000 40

27см.. дълж./шир. 20 см. брой 8 000 40

50см.. дълж./шир. 25 см. брой 2 000 40

4
Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с индикаторни лента за 
пара под налягане
40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см брой 2 000 40

50 см., дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см брой 2 000 40

55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см брой 2 000 40

Опаковъчни хартия / креп/ за стерилизация с пара под налягане

50 см.. дълж./шир. 50 см. брой 3 000 1

60 см.. дълж./шир. 60 см. брой 6 000 1 —
75 см.. дълж./шир. 75 см. брой 6 000

100 см., дълж./шир. 100 см. брой 6 000 1



3

Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и индикатори за 
стерилизация с плазма.Консумативи за плазмен 
стерилизатор модел CISA 6464 SPS

1

Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" за стерилизация с 
плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS

брой 400
ввадй^| 

на мостра 1

2
Химичен индикатор за стерилизация с плазма за плазмен 
стерилизатор модел CISA 6464 SPS

брой 2 400 40

3
Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация с плазма за 
плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS

брой 30 40 40

4
Касети за плазмена стерилизация за плазмен стерилизатор 
модел CISA 6464 SPS

брой 800

5
Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за 
стерилизация с плазма
100 м. дълж./шир. 7,5 см ролки 80 40

100 м. дълж./шир. 10 см. ролки 80 40

100 м. дълж./шир. 15 см. ролки 60 40

100 м. дълж./шир. 20 см. ролки 80 40


