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ЦАРИЦА ЙОАННА 
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Изпълнителен директор

Бойко Коруков, д.м./
2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 
ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в публично състезание с предмет „Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ 
’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД - 03 -27/15.06.2018 
г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0011.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. След 
проверката за липса, непълнота или несъответствие на информацията и документите, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията изготви Протокол №1/13.07.2018 г. с 
констатации относно наличието и редовността на изискуемите от Възложителя документи, и 
съответствието е критериите за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача /13.07.2018 г./. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 
след крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола участникът „МЛ 
92” ЕООД, по отношение на който беше констатирано несъответствие и липса на информация, 
с писмо Вх. № 1391/18.07.2018 г. представи изискуемите документи, както следва:

> цифрово подписан ЕЕДОП (word формат) на оптичен носител за удостоверяване на 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по публично 
състезание с предмет „Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ”

> „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, 
както и информация относно правно-организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си”.

ЕАД”;

На последващо заседание на 19.07.2018 г. Комисията разгледа представените документи. 
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представените, за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
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Възложителя, установи, че заявлението /офертата/ на „МЛ 92” ЕООД съответства с критериите 
за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска „МЛ 92” ЕООД до следващия етап на процедурата.

На последващо закрито заседание на 20.07.2018 г. комисията разгледа техническите 
предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на 
поръчката.

Техническо предложение следва да съдържа:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
изготвено по Приложение № 2, включващо и срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 3;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 4;
5. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните хигиенни материали 
за целия срок на договора -  свободен текст;
6. Заверени от участника копия на сертификати EN ISO 14001 и EN ISO 18001 или еквивалент 
на производителите -  относимо само за обособени позиции № 5 и № 6.
7. Списък с предоставените мостри.
Изисквания на Възложителя относно срок за доставка - до 48 часа.

За проверка на съответствието на оферираните хигиенни материали със заложените в 
Техническата спецификация вид и размери на отделните артикули, включени в отделните 
обособени позиции Възложителят изисква задължително предоставяне на мостри.

Изисквания към предоставените мостри:

Мострите да се представят в оригиналните опаковки на оферираните изделия. В 
приложените приемо -  предавателни протоколи мострите да са еднозначно дефинирани по 
спецификацията, а не с каталожния номер на производителя. Върху всяка мостра да има надпис, 
съответстващ на обособената позиция и артикула от спецификацията. Представянето на мостри 
за всички артикули от обособената позиция е задължително. Участник, който не е представил 
мострите по указания начин, или не е представил мостри за всички артикули от обособената 
позиция, за която е подал оферта, ще бъде отстранен отучастие в процедурата за съответната 
обособена позиция. Оферти, които не съответстват на заложените в Техническата 
спецификация по вид и размери на артикулите, включени в отделните обособени позиции, ще 
бъдат отстранявани от участие в процедурата.

1. Офертата на участника ЕТ “Мега Дез-Мария Лозанова” е за обособена позиция № 3 и
съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми документи и е 
в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 2. Срокът на доставка е 48 часа. Участникът е представил изискуемите мостри. 
Оферираните материали в предложението за изпълнение на поръчката съответстват с 
предоставените мостри и отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска ЕТ “Мега Дез-Мария Лозанова” до отваряне на ценовото предложение за обособена 
позиция № 3.

2. Офертата на участника „Перун ККБ” ЕООД е за обособени позиции №№ 3 и 4 и съдържа 
две технически предложения.



Техническите предложения за съответните обособени позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката 
са изготвени по Приложение № 2. Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 48 часа. 
Участникът е представил изискуемите мостри. Оферираните материали в предложенията за 
изпълнение на поръчката съответстват с предоставените мостри и отговарят на изискванията на 
Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Перун ККБ” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособени позиции 
№№ 3, 4.

3. Офертата на участника „МЛ 92” ЕООД е за обособена позиция № 3 и съдържа едно 
техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 2. Срокът на доставка е 24 часа. Участникът е представил изискуемите мостри. 
Оферираните материали в предложението за изпълнение на поръчката съответстват с 
предоставените мостри и отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „МЛ 92” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция № 3.

4. Офертата на участника Кооперация „Панда” е за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4 и
съдържа четири технически предложения.

Техническите предложения за обособени позиции №№ 1 и 4 съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката 
са изготвени по Приложение № 2. Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 48 часа. 
Участникът е представил изискуемите мостри. Оферираните материали в предложенията за 
изпълнение на поръчката съответстват с предоставените мостри и отговарят на изискванията на 
Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска Кооперация „Панда” до отваряне на ценовите предложения за обособени позиции 
№№ 1 и 4.

Техническите предложения за обособени позиции №№ 2 и 3 съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката 
са изготвени по Приложение № 2. Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 48 часа. 
Участникът е представил изискуемите мостри. Оферираните материали в предложенията за 
изпълнение на поръчката съответстват с предоставените мостри и отговарят на изискванията на 
Възложителя, с изключение на:

> Артикул 1“Хигиенна кофа” от Обособена позиция № 2 ’’Принадлежности за 
почистване”:
- оферираното изделие в предложението за изпълнение на поръчката съответства с 
изискванията на Възложителя - „да е издръжлива на удари, със здрава и устойчива цедка/ 
решетка за изцеждане, с преграда” , но предоставената от участника мостра на хигиенна кофа е 
без преграда;

> Артикул 1 “Тоалетна хартия” от Обособена позиция № 3 ” Хартия и ролки”:
- оферираното изделие в предложението за изпълнение на поръчката съответства с 

изискванията на Възложителя - „Тоалетна хартия (двупластова), с тегло от 140 г.; от 100 % 
целулоза, да не отделя власинки”, но предоставената от участника мостра на тоалетна хартия е с 
тегло от 125 г.

Разгледаните технически оферти на участника Кооперация „Панда” за обособени 
позиции №№ 2 и 3 не отговарят на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата



спецификация по отношение на вид и размери на артикулите. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП Кооперация „Панда” за 
обособени позиции №№ 2 и 3 да бъде отстранена от участие в процедурата.

Мотиви:
Участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя. 
Предоставените мостри за Артикул 1 от обособена позиция № 2 и Артикул 1 от обособена 
позиция № 3 не отговарят на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата 
спецификация по отношение на вид и размери на артикулите.

5. Офертата на участника „Агарта ЦМ” ЕООД е за обособени позиции №№ 6, 7 и съдържа 
две технически предложения.

Техническите предложения за съответните обособени позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката 
са изготвени по Приложение № 2. Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 48 часа. 
Участникът е представил изискуемите мостри. Оферираните материали в предложенията за 
изпълнение на поръчката съответстват с предоставените мостри и отговарят на изискванията на 
Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Агарта ЦМ” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособени позиции 
№№ 6 и 7.

На 25.07.2018 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на участниците за допуснатите обособени позиции.

С писмо публикувано на Профила на купувача на 20.07.2018 г. участниците бяха 
надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на пликовете с "Предлагани ценови 
параметри".

В началото на заседанието присъства управителя на „МЛ 92” ЕООД г-н Здравко 
Ананиев, а по-късно се присъедини и управителя на ЕТ “Мега Дез-Мария Лозанова” г-жа 
Мария Лозанова.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за допуснатите 
обособените позиции, и оповести предлаганите цени. С това приключи публичната част от 
заседанието.

Работата на комисията продължи на закрито заседание, на което бяха проверени 
финансовите предложения на участниците за съответствие с изискванията на документацията, 
както и за аритметични грешки. Изисквания за съдържание на ценовите предложения на 
участниците, заложени в документацията, са:

1. Единичната цена без ДДС за единица мярка всеки артикул от съответната обособена позиция, 
нанесена в колона 6 от ценовото предложение;
2. Сумата от единичните цени без ДДС на всички артикули от съответната обособена позиция, 
нанесена в маркираното поле на колона 6 от ценовото предложение /X:/, по която ще се 
извърши класирането;
3. Общата стойност без ДДС на цялата обособената позиция, нанесени в колона № 7 от 
ценовото предложение;
4. Общата стойност с ДДС на цялата обособената позиция, нанесени в колона № 8 от ценовото 
предложение.
5. Цените следва да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая.

Цените от офертите на участниците за допуснатите обособени позиции са както следва:
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Наименование на хигиенните продукти, 
вид, размер, разфасовка. Минимални 

задължителни изисквания

Мяр
ка

Количе
ство

Мега
Дез

Перун
ККБ МЛ 92 Кооп.

Панда Агарта

1 Почистващи продукти 5,01

1 Гранулиран универсален прах за пране, в 
опаковка от 1 кг.

КГ. 2000 0,87

2

Абразивен препарат за почистване на силно 
замърсени повърхности -  прахообразен; в 
опаковка от 500 гр.; за почистване на 
фаянсови повърхности, мрамор, теракот и др.; 
да не алергизира

бр. 2200 0,59

3

Концентриран препарат за ръчно измиване на 
домакински съдове -  бутилка от 1 л.; pH: 6-8. 
за професионална употреба; да е с отлична 
почистващ а способност; с приятен аромат

л. 2700 0,78

4

Натриев хипохлорид - 0.9%  белина, със 
съдържание на активен хлор > 20 г/л;в 
пластмасова бутилка от 1 л.; с надеждна 
запуш алка

л. 1800 0,60

5

Течен сапун за ръце. Силно пенлив, 
концентриран, подходящ  за всички типове 
кож а-1-2 мл да са достатъчни за едно 
хигиенно измиване в бутилка от 1 л.; с 
глицерин

л. 3500 0,92

6 Сапун тоалетен, 100 гр. - опакован бр. 1200 0,40

7

Готов за употреба силен, бързодействащ  
препарат за почистване на стъкла - бутилка 
от 0,5 л с пулверизатор; да отстранява 
отпечатъци от пръсти; да не замазва

бр. 300 0,85

2 2 Принадлежности за почистване

1
Хигиенна кофа -  да е издръжлива на удари; 
със здрава и устойчива цедка/ решетка за 
изцеждане; с преграда

бр. 200

2

Лопатка за смет -  пластмасова; с дълга 
вертикална дръжка, изработена от здрава 
пластмаса; да позволява почистване и 
дезинфекция; с ергономична дръжка за 
хващане

бр. 200

3 3 Хартия и ролки
- .............  -......................... _ .. . . 1 ' ......... . ■

1,86 1,69 1,85

1 Тоалетна хартия (двупластова), с тегло от 140 
г.; от 100 %  целулоза, да не отделя власинки бр. 19000 0,41 0,39 0,37 !

2

Кухненски хартиени ролки за подсушаване на 
ръце - с тегло 0,500 кг., да са от 100 % 
целулоза да подсуш ават ефективно; да не се 
отделят власинки и да не полепват по ръцете

бр. 20000 1,45 1,30 1,48
’ ' IА

4 4 Различни пособия и средства за 
почистване ! 5,81 6,44

1

Парцал за под -  прав, съвместим с дръжката 
по позиция 4.2; тегло 180 г; за влажно 
почистване; от памучна материя; тип „въже” 
с отворени краищ а

бр. 5000 1,42 0,96

2

Дръжка за парцал и за четка за под -  метална, 
права, с универсален накрайник с винт, 
съвместим с парцала и четката по позиции 4.1 
и 4.3; с ръкохватка

бр. 900 0,60 0,56



3

Ч етка за почистване на под с твърд изкуствен 
косъм 10 см -  на винт, съвместим с дръжката 
по позиция 4.2; космите да са на гъсто и 
здраво закрепени за основата на четката- 
ш ирина - 23 см.

бр. 800 0,99 1,63

4

Четка за тоалетна с поставка -  четката да е 
със здрава ергономична дръжка; космите да 
са от изкуствен материал на гъсто и здраво 
закрепени за основата на четката

бр. 200 0,75 1,15

5 Д омакинска гъба с канал и абразив - голяма, с 
размери 15/7см. бр. 2500 0,15 0,15

6
Д омакинска тел -  да е опакована ; 
неръждаема; навита непрекъсваема тел; да е 
еластична;

бр. 400 0,10 0,14

7
Депилиращ  крем -  опаковка от 150 мл; да 
притежава бързо, ефикасно и меко действие, 
за чувствителна кожа, за деликатна епилация.

бр. 700 1,80 1,85

5 5 Големи и малки пликове за смет одо

1 Чували за смет черни 50 х 60 -  35 л бр. 45 000 0,03

2 Чували за смет жълти 5 0 х 6 0  - 3 5 л бр. 75 000 0,03

3 Чували за смет черни 5 8 х 7 2 - 5 0 л бр. 64 000 0,04

6 6 Чували от LDPE и НИШ за болнични 
отпадъци 3,44

1

П олиетиленови чували за опасни отпадъци от 
HDPE размери 60/100 25 мкр. с 4-5 см. 
обърната лента за връв. Цвят жълт с 
международен символ и надпис за опасен 
болничен отпадък; Код на отпадъка

бр. 10000 0,42

2

П олиетиленови чували за биологични 
отпадъци от HDPE 60/100, 25мкр., с 4-5 см. 
обърната лента за връв. Ц вят червен с 
международен символ и надпис за опасен 
болничен отпадък; Код на отпадъка; За 
хладилно съхранение

бр. 1000 0,26

3 П олиетиленови жълти чували от LD PE110/80- 
60 мкр бр. 8000 0,94

4 П олиетиленови жълти чували от LDPE 60/90 - 
60 мкр бр. 10000 0,65

5 Полиетиленови чували прозрачни от LDPE 
60/90 -  60 мкр бр. 115000 0,42

6 Полиетиленови черни чували от LDPE 60/90— 
60 мкр бр. 5000 0,44

7 Полиетиленови черни чували от HDPE 
90/160-25 мкр бр. 800 0,31

Ценовите предложения на участниците не надхвърлят прогнозните стойности, заложени в 
документацията.

Класирането на допуснатите участници се извърши за всяка обособената позиция въз 
основа на икономически най-изгодната оферта, определена на база избрания критерий за 
възлагане “най-ниска цена”. Под «най-ниска цена» следва да се разбира най-ниската сума /£ / 
от единичните цени без ДДС на всички артикули от съответната обособена позиция. 
Класирането е както следва:



Об

по
3.
№

ар
ти
ку
л
№

Наименование на хигиенните продукти, 
вид, размер, разфасовка. Минимални 

задължителни изисквания

Мяр
ка

Количе
ство

I - во 
място

II - ро
място

III ■ ТО
място

1 Почистващи продукти Кооп.
Панда

1 Гранулиран универсален прах за пране, в 
опаковка от 1 кг.

кг. 2000

2

Абразивен препарат за почистване на силно 
замърсени повърхности -  прахообразен; в 
опаковка от 500 гр.; за  почистване на 
фаянсови повърхности, мрамор, теракот и др .; 
да не алергизира

бр. 2200

3

Концентриран препарат за ръчно измиване на 
домакински съдове -  бутилка от 1 л.; pH: 6-8. 
за професионална употреба; да е с отлична 
почистващ а способност; с приятен аромат

л. 2700

4

Натриев хипохлорид - 0.9%  белина, със 
съдържание на активен хлор > 20 г/л;в 
пластмасова бутилка от 1 л.; с надеждна 
запуш алка

л. 1800

5

Течен сапун за ръце. Силно пенлив, 
концентриран, подходящ  за всички типове 
кож а-1-2 мл да са достатъчни за едно 
хигиенно измиване в бутилка от 1 л.; с 
глицерин

л. 3500

6 Сапун тоалетен, 100 гр. - опакован бр. 1200

7

Готов за употреба силен, бързодействащ  
препарат за почистване на стъкла - бутилка 
от 0,5 л с пулверизатор; да отстранява 
отпечатъци от пръсти; да не замазва

бр. 300

2 Принадлежности за почистьане

1
Х игиенна кофа -  да е издръжлива на удари; 
със здрава и устойчива цедка/ реш етка за 
изцеждане; с преграда

бр. 200

2

Лопатка за смет -  пластмасова; с дълга 
вертикална дръжка, изработена от здрава 
пластмаса; да позволява почистване и 
дезинфекция; с ергономична дръжка за 
хващане

бр. 200

3 Хартия и ролки Перун
ККБ МЛ 92 Мега Дез

1 Тоалетна хартия (двупластова), с тегло от 140 
г.; от 100 % целулоза, да не отделя власинки бр. 19000

2

Кухненски хартиени ролки за подсушаване на 
ръце - с тегло 0,500 кг., да са от 100 % 
целулоза да подсуш ават ефективно; да не се 
отделят власинки и да не полепват по ръцете

бр. 20000

4 4 Различни пособия и средства за 
почистване

■ ■..
Перун
ККБ

Кооп.
Панда

1

Парцал за под -  прав, съвместим с дръжката 
по позиция 4.2; тегло 180 г; за влажно 
почистване; от памучна материя; тип „въже” с 
отворени краищ а

бр. 5000

2

Дръжка за парцал и за четка за под -  метална, 
права, с универсален накрайник с винт, 
съвместим с парцала и четката по позиции 4 .1 
и 4.3; с ръкохватка

бр. 900



3

Четка за почистване на под с твърд изкуствен 
косъм 10 см -  на винт, съвместим с дръжката 
по позиция 4.2; космите да са на гъсто и 
здраво закрепени за основата на четката- 
ш ирина - 23 см.

бр. 800

4

Четка за тоалетна с поставка -  четката да е 
със здрава ергономична дръжка; космите да 
са от изкуствен материал на гъсто и здраво 
закрепени за основата на четката

бр. 200

5 Д омакинска гъба с канал и абразив - голяма, с 
размери 15/7см. бр. 2500

6
Домакинска тел -- да е опакована ; 
неръждаема; навита непрекъсваема тел; да е 
еластична;

бр. 400

7
Депилиращ  крем -  опаковка от 150 мл; да 
притеж ава бързо, ефикасно и меко действие, 
за чувствителна кожа, за деликатна епилация.

бр. 700

5 Големи и малки пликове за смет Агарта

1 Чували за смет черни 5 0 х 6 0 - 3 5 л бр. 45 000

2 Чували за смет жълти 50 х 60 -  35 л бр. 75 000

3 Чували за смет черни 58 х 72 -  50 л бр. 64 000

6 Чинили от LDPE и HDPE за болнични 
отпадъци Агарта

1

Полиетиленови чували за опасни отпадъци от 
HDPE размери 60/100 25 мкр. с 4-5 см. 
обърната лента за връв. Цвят жълт с 
международен символ и надпис за опасен 
болничен отпадък; К од на отпадъка

бр. 10000

2

П олиетиленови чували за биологични 
отпадъци от HDPE 60/100, 25мкр., с 4-5 см. 
обърната лента за връв. Цвят червен с 
международен символ и надпис за опасен 
болничен отпадък; Код на отпадъка; За 
хладилно съхранение

бр. 1000

3 П олиетиленови жълти чували от LDPE 110/80- 
60 мкр бр. 8000

4 П олиетиленови ж ълти чували от LDPE 60/90 - 
60 мкр бр. 10000

5 П олиетиленови чували прозрачни от LDPE 
60/90 -  60 мкр бр. 115000

6 П олиетиленови черни чували от LDPE 60 /90 - 
60 мкр бр. 5000

7 П олиетиленови черни чували от HDPE 
90/160-25 мкр бр. 800

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори за изпълнение на 
обществената поръчка с класираните на първо място участници за отделните обособени 
позиции.

За обособена позиция № 2 няма допусната оферта. Комисията предлага на възложителя 
на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да бъде прекратена за обособена позиция 
№ 2 .

Мотиви:
Подадената оферта за обособена позиция № 2 е неподходяща.



С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
351/10.07.2018 г. срок.

Настоящият Протокол № 2 и Протокол № 1 са изготвени на основание чл. 181, ал. 4 от 
ЗОП и отразяват работата на комисията по извършване на подбор на участниците, 
разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти в процедура за обществена 
поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет „Доставка на хигиенни 
материали за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Ведно с документацията по 
процедурата (включително постъпилите оферти) са предадени на възложителя за приемане на 
работата на комисията и утвърждаване на Протоколите по реда на чл. 106 от ЗОП на 
..Д О ,.#& ..2018г.__________________________________________

Комисия:
Председа'

Членове:

Заличено съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД


