
ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 3

За работата на комисията за провеждане на открита процедура е предмет „Доставка на общ 
медицински консуматив за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, обявена е Решение № - 
РД -  03 - 34/24.04.2015 г., назначена със Заповед №-РД- 02-264/22.05.2015 г.

На 25.06.2015 г. от 12.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо изх. № 553 /19.06.2015 г. 
участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3 на 
допуснатите участници.

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на 
участниците.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници за 
допуснатите номенклатурни единици от обособените позиции.

Цените от офертите на участниците за доставка на общ медицински консуматив за 
допуснатите номенклатурни единици от обособени позиции са дадени в Приложение № 1.

С писмо изх. № 579/29.06.2015 г. На основание чл. 68 ал.11, т. 2, б. от ЗОП беше поискано от 
„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД да представи разяснение за формирането на посочените в офертата 
в колона № 5 от ценовото предложение цена на консуматив от обособена позиция № 4 — номенклатурна 
единица 11.

С писмо вх. № 1243/30.06.2015 г. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД представи разяснение 
за формирането на посочените в офертата в колона № 5 от ценовото предложение цена. В него 
участникът посочва, че в колона № 5 от ценовото предложение за цитираната номенклатурна 
единица от обособена позиция е оферирал цена на 1 /един/ брой острие. Съгласно изискването на 
възложителя, посочено по-горе, финансовото предложение в колона № 5 трябва да съдържа цена 
за опаковка (100 бр. остриета в опаковка), без ДДС на номенклатурна единица, по която ще се 
извърши класирането. Комисията счита, че ценовото предложение на участника за тази 
номенклатурна единица от обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 11.
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С Писма Изх. № 579 - 1+8 / 29.06.2015 г. на основание чл.70 ал.1 от ЗОП беше поискана 
писмена обосновка на посочените в офертите цени на общ медицински консуматив за 
номенклатурни единици от обособена позиция, както следва:

от „СОФИНФОРМПРОДУКТ” ЕООД за обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 5; 
от „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД за обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 17; 
от „АГАРТА - ЦМ” ЕООД за обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 10; 
от “АКВАХИМ” АД за обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 11; 
от „АЙКХОРН И КО” ЕООД за обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 12; 
от „ИНВАР” ЕООД за обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 4; 
от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 7; 
от “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД за обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 1.

С писмо вх. № 1243 -  1 /30.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът 
„СОФИНФОРМПРОДУКТ” ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на 
посочените в колона № 5 от ценовото предложение цена за един брой медицински консуматив без 
ДДС за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 5. В обосновката участникът посочва, 
че като вносител на едро на медицински изделия ползва значителни отстъпки от производителя. 
Споделянето на идеята за намаляване на цената в период на финансова криза и от производителя 
води да намаляване на общата цена.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават наличието 
на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. 
Комисията приема представената от участника „СОФИНФОРМПРОДУКТ” ЕООД писмена 
обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла на 
чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. № 1243 -  2 /30.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „ИНВАР” 
ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в колона № 5 от 
ценовото предложение цена за един брой медицински консуматив без ДДС за обособена позиция 
№ 4, номенклатурна единица № 4. В обосновката участникът посочва, че с цел утвърждаване 
изделията на българския пазар производителят предоставя специални цени за участие.
Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал цените, 
са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават наличието на 
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. 
Комисията приема представената от участника „ИНВАР” ЕООД писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла на 
чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. № 1243 -  3 /30.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „АГАРТА - 
ЦМ” ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в колона № 5 
от ценовото предложение цена за един брой медицински консуматив без ДДС за обособена 
позиция № 4, номенклатурна единица № 10. В обосновката участникът посочва, че ползва 
специално договорени цени с производителя с цел разширяване присъствието си на българския 
пазар. Наличие на складови бази, транспорт, екипи от специалисти, предполагат навременно 
достигане до всеки клиент.
Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал цените, 
са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават наличието на 
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително



благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. 
Комисията приема представената от участника „АГАРТА - ЦМ” ЕООД писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла на 
чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. № 1243 -  4 /30.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „АЙКХОРН 
И КО” ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в колона № 5 
от ценовото предложение цена за един брой медицински консуматив без ДДС за обособена 
позиция № 4, номенклатурна единица № 12. В обосновката участникът посочва, че е вносител на 
големи количества, което дава възможност за свеждане на доставяйте разходи до много ниски 
нива. С цел запазване на добрите търговски отношения фирмата запазва досегашната си ценова 
политика въпреки инфлационните процеси.
Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал цените, 
са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават наличието на 
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. 
Комисията приема представената от участника „АЙКХОРН И КО” ЕООД писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла на 
чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. № 1243 -  5 /30.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът 
“АКВАХИМ” АД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в колона 
№ 5 от ценовото предложение цена за един брой медицински консуматив без ДДС за обособена 
позиция № 4, номенклатурна единица № 11. В обосновката участникът посочва, че продуктите са 
широко използвани, поради което се постигат значителни обеми на продажби, водещи до 
договаряне на преференциални цени с производителя. Оптимизираният транспорт снижава 
разходите и прави възможно конкурентно ценообразуване на оферираните продукти.
Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал цените, 
са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават наличието на 
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. 
Комисията приема представената от участника “АКВАХИМ” АД писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла на 
чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. № 1243 -  6 /30.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „ИСТЛИНК 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в 
колона № 5 от ценовото предложение цена за един брой медицински консуматив без ДДС за 
обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 17. В обосновката участникът посочва 
наличие на изключително благоприятни условия за участника, предоставени от производителя 
изразяващи се в голяма производствена отстъпка, като дългогодишни техни портньори. Наличие 
на складова база, транспорт, и подготвени специалисти, е благоприятен фактор за бързи и 
експедитивни доставки.
Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал цените, 
са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават наличието на 
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. 
Комисията приема представената от участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД писмена 
обосновка.



Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла на 
чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. № 1243 -  7 /01.07.2015 г. и в законоустановения срок, участникът 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД представи писмена обосновка за начина на формиране на 
посочените в колона № 5 от ценовото предложение цена за един брой медицински консуматив без 
ДДС за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 7. В обосновката участникът посочва, 
че като оторизиран дистрибутор ползва изключително добри условия за доставка. Това му 
позволява да формира цените така, че да се постигат увеличаване на оборота и налагане на пазара 
на медицински изделия с доказано качество.
Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал цените, 
са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават наличието на 
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника за изпълнение на обществената поръчка. Комисията приема 
представената от участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла на 
чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. № 1243 -  7 /01.07.2015 г. и в законоустановения срок, участникът “ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в 
колона № 5 от ценовото предложение цена за един брой медицински консуматив без ДДС за 
обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 1. В обосновката участникът посочва, че 
посоченото медицинско изделие се осигурява директно от производителя, които предоставя 
преференциални цени за конкретната процедура. Комисията счита, че изложените аргументи, въз 
основа на които участникът е формирал цените, са основателни са подкрепени от релевантни 
доказателства. Същите основават наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 
2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка. Комисията приема представената от участника “ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла на 
чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка.

На основание чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП на 03.07.2015г. от 10:00ч. в Заседателната зала на 
изпълнителния директор се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител за обособена 
позиция № 4, номенклатурна единица 15 -  “Шпатули дървени със заоблени краища за гърло” 
между класираните на първо място оферти на “МТИ” ООД, “Софарма Трейдинг”АД и „Хелмед 
България” ЕООД. Участниците бяха информирани за деня и часа на провеждането му с писма изх. 
№ 579 - 9+11 / 29.06.2015 г.

На жребия присъства инж. Екатерина Бекриева - Петкова - упълномощен представител на 
„МТИ”ООД. Жребият определи:
-за изпълнител за обособена позиция № 4, номенклатурна единица 15 — “Шпатули дървени със 
заоблени краища за гърло” - „МТИ”ООД , второ място за участника “Софарма Трейдинг”АД и 
трето място за участника „Хелмед България” ЕООД.

Класирането се извърши съобразно избрания критерий за икономически най -  изгодна 
оферта за всяка номенклатурна единица от обособена позиция, при изпълнени всички изисквания 
на Възложителя, заложени в документацията.



Оценките по Показател “Цена” -  Пц, Показател “Качество “ -  Пк и общата комплексна 
оценка за всяка номенклатурна единица от обособена позиция на общ медицински консуматив е 
отразено в Приложение № 2.

Класирането на база икономически най -  изгодна оферта за всяка номенклатурна 
единица от обособена позиция на общ медицински консуматив е отразено в Приложение №3.

На основание чл. 39 ал. 1 т. 1 от ЗОП комисията предлага да бъде прекратена процедурата 
за обособена позиция № 4, номенклатурни единици № 2,13,14 и 16.

Мотиви:
За обособена позиция № 4, номенклатурни единици № 2, 13, 14 и 16 няма подадени 
предложения;

С това Комисията приключи работата си в предвидения за това срок и на основание чл. 72, 
ал.2 от ЗОП, предава протоколите от работата си ведно с цялата документация на Възложителя на 
...0. .. 0 .Л ^/за  постановяване на решение по чл.73 от ЗОП.

Комисия:
Председател:

Членове:


