
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
• Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л -  ЕАД

ЕИК: 831605806 гр. София 1527, ул "Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 94$2 170, факс: (+559 2) 9432 144, 9432 180

http://www.isul.eu/

ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №1

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 е „Доставка на медицинска апаратура за Клиника 
по хемодиализа на УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД”. Процедурата е обявена с 
Решение № РД - 03 -51/05.11.2018 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на 
АОП под № 00494-2018-0022.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-601/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор и е в 
състав, както следва:
Председател: доц. д-р Стефан Кривошиев -  н-к Клиника по хемодиализа;
Членове: 1. Владимир Вълков -  юрисконсулт;

2. Даниела Минчева - АС в сектор ДДП.

На 28.11.2018 г., от 10:00 ч., в Заседателната зала на Изпълнителния директор, комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото 
лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1. „Фрезениус Медикъл Кеър Бългания” ЕООД - оферта№ 1/23.11.18 г. -  10:45 ч.
2. „Марвена Диагностика” ЕООД - оферта № 2/27.11.18 г. -  14:50 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на 

участниците.
Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са представени 

в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до изтичане на крайния срок 
за подаване на оферти -  лично или чрез куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически предложения и 
отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, съобразно обособените 
позиции, за които се участва, след което членовете подписаха пликовете с надпис “Предлагани 
ценови параметри” и техническите предложения на участниците.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал. 
2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

Участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Техническата спецификация се състои от 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - “Доставка на апарати за хемодиализа”

http://www.isul.eu/


Обособена позиция № 2 -  “Доставка на водоочистваща система /обратна осмоза/”Всеки 
участник има право да представи оферта за една или и за двете обособени позиции.

Възложителят в документацията е заложил следните изисквания относно 
техническите и професионалните способности на участниците:
1. Участниците следва да имат опит в съответствие с предмета на поръчката, като през 
последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти, са изпълнили дейност с 
предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка.
Под дейност с „идентичен или сходен” предмет възложителят ще разбира доставка и 
гаранционно обслужване на медицинска апаратура за хемодиализа /хемодиализна апаратура/ от 
съответната обособена позиция.
Под дейност с „идентичен или сходен” обем възложителят ще разбира доставка на медицинска 
апаратура за хемодиализа от съответната обособена позиция на стойност не по-малка от две 
трети от прогнозната стойност на обособената позиция.
Изисквано минимално ниво:
Изпълнена минимум 1 (една) доставка, идентична или сходна с предмета и обема на съответната 
обособена позиция от настоящата процедура, за която участникът подава оферта.
2. Участниците следва да разполагат с технически лица -  сервизни специалисти, които 
притежават образование, квалификация и правоспособност, необходими за извършване на 
дейността и обучени от производителите на съответната хемодиализна апаратура.
Изисквано минимално ниво:
Минимум 1 (един) сервизнен специалист, преминал обучение при производителя на 
предлаганата апаратура.
3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана по EN 
ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват в областта на доставка, монтаж и сервиз на 
медицинска апаратура и оборудване.

Изисквано минимално ниво:
Участниците трябва да притежават сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват в 
областта на доставка, монтаж и сервиз на медицинска апаратура и оборудване.

За доказване на съответствието с изискването участниците следва да посочат необходимата 
информация в ЕЕДОП. ЕЕДОП следва да е цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен 
носител към пакета документи за участие в процедурата. С електронен подпис следва да бъде 
подписана версията в PDF.

1. Офертата на участника „Фрезениус Медикъл Кеър Бългания” ЕООД е за обособена 
позиция № 1 и обособена позиция № 2.
Документите, свързани с участието в процедурата са представени в запечатана непрозрачна 
опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката и обособените позиции за 
които се подават документите. Офертата на участника съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки е информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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.
4. Две технически предложения;
5. Два отделени запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представен е електронно подписан документ ЕЕДОП на участника. 
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение на следния документ:
- В ЕЕДОП в Част В; „Технически и професионални способности” - За поръчки за доставки;



извършени доставки от конкретния вид участникът е посочил 9 договора с предмет „Доставка на 
консумативи за хемодиализа” и 9 договора с предмет „Доставка на апаратура за хемодиализа". 
Посочените договори с предмет доставка на консумативи за хемодиализа не са относими към 
предмета на поръчката. Посочените 8 от 9 договора с предмет доставка на апаратура за 
хемодиализа не отговарят на изискването за изпълнена дейност с обем, идентичен или сходен с 
предмета на настоящата поръчка. След извършена справка в РОП комисията счита, че 
сключеният договор след проведено публично състезание с ID 01241-2016-0008 и предмет 
„Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 6 /шест/ броя нови, 
неупотребявани и нерециклирани апарати за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна- 
Варна” АД” между „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД и МБАЛ „Света Анна-Варна” 
АД е с предмет и обем, идентичен с предмета и обема на настоящата поръчка в частта за 
обособена позиция № 1 - “Доставка на апарати за хемодиализа”. Относно обособена позиция № 
2 -  “Доставка на водоочистваща система /обратна осмоза/”, уастникът не е посочил договор.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът „Фрезениус Медикъл Кеър Бългания” ЕООД следва да представи нов 
ЕЕДОП с коректно попълнени данни в Част В: „Технически и професионални способности” -  
„За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид”, относно изпълнени дейности 
с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, относим към 
обособена позиция № 2 -  “Доставка на водоочистваща система /обратна осмоза/”. ЕЕДОП 
следва да бъде цифрово подписан от представителите на участника и приложен на магнитен 
носител /диск/.

2. Офертата на участника „Марвена Диагностика” ЕООД е за обособена позиция № 1 и 
обособена позиция № 2.
Документите, свързани с участието в процедурата са представени в запечатана непрозрачна 
опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката и обособените позиции за 
които се подават документите. Офертата на участника съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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;
4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
5. Две технически предложения;
6. Два отделени запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представен е електронно подписан документ ЕЕДОП на участника. 
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение на следния документ 
- В ЕЕДОП в Част В: „Технически и професионални способности” - За поръчки за доставки: 
извършени доставки от конкретния вид участникът е посочил 4 договора с предмет „Доставка на 
медицинска апаратура”, като е представил линкове към регистъра на АОП. След извършена 
справка в РОП, комисията констатира както следва:
^  Предоставен е линк към АОП касаещ изпълнен договор след проведена открита 
процедура с ID 00027-2015-0012 с предмет „Доставка на медицинска апаратура: графичен 
аналогов рентгенов апарат с таванно окачена рентгенова тръба, изготвяне на пълна проектна 
документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация и обучение за работа с него и 
хематологичен анализатор за нуждите на „МБАЛ- Пазарджик” АД” сключен между МБАЛ 
Пазарджик АД и „Марвена Диагностика” ООД.
^  Предоставен е линк към АОП касаещ сключен договор след проведено публично 
състезание с ID 00580-2017-0004 с предмет „Доставка на имунологичен анализатор за клинична



лаборатория - инсталиране и обучение” сключен между Община Самоков и „Марвена 
Диагностика” ЕООД.
> Предоставен е линк към АОП касаещ сключен договор след проведено публично 
състезание с ГО 00898-2016-0002 с предмет „Доставка на мед. апаратура за лабораторен анализ” 
сключен между „Диагностично - консултативен център Свети Георги” ЕООД и „Марвена 
Диагностика” ЕООД.
> Предоставен е линк към АОП касаещ изпълнен договор след проведена открита 
процедура е ГО 00072-2012-0020 с предмет „Доставка на специализирано медицинско 
оборудване за МБАЛ ”Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД, финансирана от Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 г.” сключен между Община Карлово и ДЗЗД "Консорциум 
МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА - МЕДИЛАБ".
Комисията счита, че предоставените договори не са с предмет и обем, идентичен с предмета на 
настоящата поръчка.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът „Марвена Диагностика” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП с 
коректно попълнени данни в Част В: „Технически и професионални способности” -  „За 
поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид”, относно изпълнени дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка относими 
към обособените позиции. ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан от представителя на 
участника и приложен на магнитен носител /диск/.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по разглеждане и проверка на документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участниците за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Протоколът е подписан 
от председателя и членовете на комисията на //(,....2018 г.

Комисия:
Председател:

Членове:

ал.2 от ЗЗЛДЗаличено съгласно чл. 2,




