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Утвърдил:

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл. 103 ал.1 
от ЗОП за 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 лични предпазни средства и специално работно облекло за 
медицинския и немедицински персонал на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД". 
Процедурата е обявена с Решение № РД-03-71/22.12.2017 г. на Изпълнителния директор. 
Решението е публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2017-0030.

Комисията е назначена със Заповед № РД-02-36/16.01.2018г. на Изпълнителния директор, 
и е в състав както следва:

Председател: Радка Калъпова- главен юрисконсулт 
Членове: 1. м.с. Катя Димова - главна мед сестра

2. Симеон Трифонов -  н-к сектор „Снабдяване”
3. Пенка Лесидренска-л-т Клиника по образна диагностика
4. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

На 16.01.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията се 
събра за разглеждане на постъпилите документи. Получените оферти бяха предадени с 
протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на председателя на комисията от длъжностното лице 
Румяна Доганова. Протоколът бе подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1. „Булмар МЛ” ООД - оферта № 1/15.01.2018г. - 10:00 ч.
2. „Тих Труд Пловдив”ЕООД - оферта № 2/15.01.2018г. - 10:20 ч.
3. „Медикъл Имидж”ООД - оферта № 3/15.01.2018г. - 11:00 ч.
4. „Елпак Лизинг” ЕООД - оферта № 4/15.01.2018г. - 12:20 ч.

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

Обществената поръчка е разделена на 7 обособени позиции. Някои от обособените позиции 
съдържат различен брой артикули. Всеки участник има право да представи оферта за една или 
за повече от една обособени позиции. Изискването за комплексност е задължително за всички 
обособени позиции, които съдържат артикули. Не се допуска представяне на оферти за част от 
артикулите.

Обществената поръчка съдържа части, някои от които са включени в Списък на стоките и 
услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. На основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, Глава седма 
“Запазени поръчки”, Възложителят е отделил тези части в отделни обособени позиции - 
обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5. Лицата, които подават оферти за обособени позиции №№
1, 2, 3, 4 и 5 трябва да са вписани в регистъра на специализираните предприятия или 
кооперации на и за хора с увреждания с дейност „шивашка дейност” -  за обособени позиции 
№№1, 2, и 5, и „обувно производство” за обособени позиции №№ 3 и 4 най-малко три години 
преди датата на откриване на процедурата, и да отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 5 и ал. 
6 от ЗОП.

Според разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от ЗОП специализирани предприятия или кооперации на 
хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка по чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП при 
условие, че изпълняват най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, 
съоръжения и човешки ресурси. На основание чл. 80, ал. 4 от ППЗОП не е налице изпълнение 
на дейност със собствено производство или ресурс, когато специализираните предприятия или 
кооперации на хора с увреждания предоставят на възложителя без съществена допълнителна 
преработка стоки, доставени от други лица. На основание чл. 12, ал. 7 от ЗОП за обособени 
позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5 оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за 
които поръчката е запазена. Офертите на лицата по чл. 12, ал. 7 от ЗОП се разглеждат само ако 
няма допуснати оферти на лицата, за които поръчката е запазена, при спазване на разпоредбата 
на чл. 81, ал. 2 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 трима от нейните членове подписаха пликовете с надпис 
“Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на участниците.

От подадените четири оферти само една е за обособените позиции, за които поръчката е 
запазена. Специализираното предприятие „Тих Труд Пловдив”ЕООД е подало оферта с Вх. №
2. Офертата на участника е за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5. За тези обособени позиции 
няма подадени други оферти.

За обособена позиция № 6 няма подадени оферти. Комисията предлага на възложителя на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата за обособена позиция № 6 да бъде прекратена.
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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 в документацията за участие.

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на 
офертите. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си 
с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 
поръчки /ЕЕДОП/. Тъй като критериите за подбор за обособени позиции №1-^6 са еднакви, на 
основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП Възложителят е допуснал възможността за представяне на 
едно заявление /един ЕЕДОП и документите от № 1 до № 6, описани в съдържанието на 
офертата/, когато участник подава оферта за повече от една от посочените обособени позиции. 
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката, за всяка от 
позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП 
/документите от 7.1 до 7.9, описани в съдържанието на офертата/, и отделни непрозрачни 
пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с посочване на обособените позициии, за 
които се отнасят.

Критерий за подбор, относим само при участие в процедурата за обособена позиция № 7 -  
участниците следва да имат право да извършват търговия на едро е медицински изделия. За 
целта участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро с 
медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ с обхват предмета на поръчката.

1. Оферта № 1 „Булмап МЛ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 7 „Лични предпазни средства за работа в
йонизираща среда” и съдържа едно заявление за участие, едно техническо предложение и 
отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 7. 
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/ участникът е посочил необходимата информация за доказване на съответствието си с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие, и единодушно РЕШИ:

участникът „Булмар МЛ”ООД съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, и се допуска до следващия етап на процедурата - разглеждане на 
техническите предложения.

2. О ферта № 2 „Тих Т руд Пловдив”ЕООД:
Офертата на участника е за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5 и съдържа едно заявление за 
участие, пет технически предложения и пет отделни запечатани плика с надпис “Предлагани 
ценови параметри” за съответната обособена позиция. Всички документи, съдържащи се в 
офертата на участника са налични и съответстват на приложения опис. В представения Единен 
европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ участникът е посочил необходимата 
информация за доказване на съответствието си с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или
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несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие, и единодушно РЕШИ:

участникът „Тих Труд Пловдив”ЕООД съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, и се допуска до следващия етап на процедурата - разглеждане на 
техническите предложения.

3. Оферта № 3 „Медикъл Имидж”ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 7„Лични предпазни средства за работа в
йонизираща среда” и съдържа едно заявление за участие, едно техническо предложение и 
отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 7. 
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/ участникът е посочил необходимата информация за доказване на съответствието си с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие, и единодушно РЕШИ:

участникът „Медикъл Имидж”ООД съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, и се допуска до следващия етап на процедурата - разглеждане на 
техническите предложения.

4. Оферта № 4 „Елпак Лизинг” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 7 „Лични предпазни средства за работа в
йонизираща среда” и съдържа едно заявление за участие, едно техническо предложение и 
отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 7. 
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/ участникът е посочил необходимата информация за доказване на съответствието си с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие, и единодушно РЕШИ:

участникът „Елпак Лизинг” ЕООД съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, и се допуска до следващия етап на процедурата - разглеждане на 
техническите предложения.

На заседание на 12.02.2018г. комисията се събра да разгледа техническите предложения на 
участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката. Както е 
записано в документацията, Техническото 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, включващо и срок за доставка и гаранционен срок 
на доставените ЛПС и работно облекло, изготвено по Приложение №2, и „Предложение за
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изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация ” изготвено по 
Приложение №2А;
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 3;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение Ns 4;
5.Заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителите. В случай, че участникът предлага артикули на различни производители, той 
следва да представи сертификат/и EN ISO 9001:2008 или еквивалент/и за всеки един от 
производителите.
6.Заверени от участника копия на сертификати за качество на материалите, и/или Протоколи от 
изпитване на плата, от който са изработени, издадени от Акредитирана лаборатория /за 
обособени позиции NsNsl, 2, 3, 4, 5 и 6/;
7. Декларация за съответствие, СЕ марка и инструкция за употреба-зо обособена позиция Ns 7;

8. Подробни брошури и каталози с цветен снимков материал и подробни технически 
характеристики - за обособени позиции NsNs 6 и 7. Същите се представят и в превод на 
български език в случай, че са на чужд език. Параметрите и техните стойности се доказват с 
информацията от предоставения каталог/брошура.
9. Списък с предоставените мостри.

Само на участниците, чиито технически предложения отговарят на предварително обявените 
условия на възложителя, комисията разглежда Предложение за изпълнение на поръчката'’, 
изготвено по Приложение № 2  и извършва проверка за съответствие на оферираните лични 
предпазни средства и специално работно облекло, посочени в Пршожение Ns 2А 
„Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация” с 
параметрите и техническите характеристики, заложени в документацията, и подробните 
проспекти/каталози, съдържащи пълни технически показатели и параметри.

По отношение на гаранционните срокове на доставеното работно облекло възложителят е 
заложил следните минимални изисквания:

0 За обособени позиции №№ 1,2, 5 и обособена позиция № 6, артикули 6.1, 6.2, 6.3, 6.6. и 6.7 -  
не по-малко от 6 месеца;
0 За обособена позиция № 3, 4 и обособена позиция № 6, артикули 6.4 и 6.5 -  не по-малко от 3 
месеца;
0 За обособена позиция №№ 7 -  не по-малко от 24 месеца.

По отношение на срока за доставка на артикулите от всички обособени позиции 
възложителят е поставил изискване срокът за изпълнение на поръчката /доставката/ да се 
извърши в срок до 60 дни, считано от датата на сключване на договора. Участник, който 
оферира срок за доставка по-дълъг от определения от Възложителя, ще бъде отстранен от 
участие в процедурата.

На допуснатите оферти за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5 комисията изготвя 
комплексна оценка (Ккомпл) за икономически най-изгодната оферта, определена въз основа 
на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”, което се оценява въз основа 
на показател “Качество“, показател „Цена” и показател “Срок на доставка” - К — Пк + Пц + Пд.
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Показател “Качество“ /Пк/ се изразява с цифра на стойност до 55 т. въз основа на 
експертната оценка на комисията по отношение на предоставените мостри.

Показател “Качество“ за обособени позиции №№ 1, 2 и 5 се състои от два подпоказателя, 
като Пк={Кки+Кку}*55/100, където:

1/ Кки - подпоказател „ Качество на изработка Максималният брой точки за подпоказателя 
/50/ се присъждат въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на изработката 
/ушиването/ на работното облекло-праволинейност на шевовете, ръбовете и биетата, здравина и 
гъвкавост на ластиците, и тестване по отношение на функциалност и комфорт. Тестването се 
състои от употреба на работното облекло с цел установяване на удобство, комфорт, свобода на 
движението, качество на изработката и усещане на материята;

2/Кку - подпоказател „ Устойчивост на облеклото. Максималният брой точки за подпоказателя 
/50/ се присъждат въз основа на експертната оценка на комисията по отношение поведението на 
облеклото при пране и химио/термодезинфекция, устойчивост на обагрянето, устойчивост на 
цветовете на логото, както и изменение на размерите. За целите на този подпоказател мострите 
от обособени позиции №№ 1 и 2 ще бъдат третирани по посочения начин при нормативно 
определените условия за този вид облекло. Мострите от обособена позиция № 5 ще бъдат 
третирани на еднократно пране при 40°С. Експертната оценка на комисията ще се базира на 
устойчивостта на цветовете на логото и изменение на размерите. Максималният брой точки 50 
ще получат само мостри със запазени цветове на логото /без разтичане и избеляване/ и 
изменение на размерите до 4%.

Показател “Качество“ за обособена позиция № 3 се изразява е цифра на стойност до 55 т. 
Максималният брой точки /55/ се присъждат въз основа на експертната оценка на комисията по 
отношение на изработката на предоставените мостри, както и комфорта при носене.

Показател “Качество“ за обособена позиция № 4 се изразява с цифра на стойност до 55 т. и 
се състои от два подпоказателя, като Пк={Кки+Кку} *55/100:

1/Кки - подпоказател „Качество на изработка” Максималният брой точки за подпоказателя /50/ 
се присъждат въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на изработката на 
предоставените мостри и комфорта при носене;

2/Кку - подпоказател „Устойчивост на облеклото”. Максималният брой точки за подпоказателя 
/50/ се присъждат въз основа на експертната оценка на комисията по отношение поведението на 
операционното сабо при пране, дезинфекция и стерилизация, устойчивост на обагрянето, както 
и изменение на размерите. За целите на този подпоказател мострите от обособена позиция № 4 
ще бъдат третирани по посочения начин при нормативно определените условия за този артикул.

Показател “Срок на доставка“ /Пд/ -  до 20 т. за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5, като: 
Пд = Ср.мин. х 20 

Ср.предл.
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Комисията разгледа техническите предложения на участниците и провери за тяхното 
съответствие с предварително обявените условия. Ценовото предложение на участник, чието 
техническо предложение не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Техническите предложения на участниците са както следва:
1. „Булмар МЛ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 7 и съдържа едно техническо предложение. 
То съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Булмар МЛ” ООД до разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката.

Елементите от предложението за изпълнение на поръчката са срок за изпълнение на 
поръчката и гаранционен срок на доставените лични предпазни средства. Предложените от 
участника срокове са както следва:

0 Срок за изпълнение на поръчката - 1/един/ ден след подписване на договора;
0 Гаранционен срок на доставените лични предпазни средства -  24 месеца.

Предложението за изпълнение на поръчката на участника по отношение на срока за 
изпълнение на поръчката и гаранционния срок на доставените лични предпазни средства 
отговаря на изискванията на възложителя, и комисията извърши проверка за съответствие на 
оферираните лични предпазни средства за работа в йонизираща среда с параметрите и 
техническите характеристики, заложени в Раздел XI. Техническа спецификация на 
документацията.

Параметрите и техническите характеристики на личните предпазни средства за работа в 
йонизираща среда, оферирани от участника за двата артикула от обособената позиция, и 
посочени в колона 4 на „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация”, изготвено по Приложение № 2А от документацията и елемент от 
Техническото предложение, отговарят на всички изисквания на възложителя, посочени в 
техническата спецификация. Съответствието се доказва с информацията от предоставения 
каталог. Всички параметри и технически характеристики, посочени от участника в колона 4 на 
„Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация” за 
двата артикула от обособената позиция кореспондират с данните от каталога на производителя 
с пълни технически показатели и параметри. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска „Булмар МЛ” ООД до отваряне на ценовите предложения.

2. „Тих Труд Пловдив”ЕООД:
Офертата на участника е за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5 и съдържа пет технически 
предложения.

Техническо предложение за обособена позиция № 1 „Работно облекло за медицински 
персонал”:
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Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
изискванията на Възложителя. Заедно е офертата участникът е представил мостри на работното 
облекло от двата артикула на обособената позиция съгласно указанията на възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до разглеждане на предложението за изпълнение на 
поръчката за обособена позиция № 1.

Елементите от предложението за изпълнение на поръчката са срок за изпълнение на 
поръчката и гаранционен срок на доставеното работно облекло. Предложените от участника 
срокове са както следва:

0 Срок за изпълнение на поръчката - 45 /четиридесет и пет/ дни след подписване на договора;
0 Гаранционен срок на доставеното работно облекло -  6 месеца.

Предложението за изпълнение на поръчката на участника по отношение на срока за 
изпълнение на поръчката и гаранционния срок на доставените лични предпазни средства 
отговаря на изискванията на възложителя, и комисията извърши проверка за съответствие на 
оферираното работно облекло е параметрите, заложени в документацията.

Комплектите представени мостри се състоят от бяла туника е къс ръкав и шпиц деколте е 
резедаво бие, странични шлици, е три джоба, и панталон цвят резеда в права свободна кройка и 
ластик в кръста, бродирано лого на горен ляв джоб по задание. Представените мостри на 
артикул лекарска престилка са с предно закопчаване и три джоба, бродирано лого на горен ляв 
джоб по задание. Параметрите на работното облекло, оферирано от участника за двата артикула 
от обособената позиция, и посочени в колона 4 на „Предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие е техническата спецификация”, изготвено по Приложение № 2А от 
документацията и елемент от Техническото предложение, отговарят на всички изисквания на 
възложителя, посочени в документацията. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до оценка по показател “Качество“ на работното облекло 
от обособена позиция № 1 и присъждане оценка по показател “Срок на доставка“.

Съгласно утвърдената методика за оценка, показател “Качество“ /Пк/ за обособена позиция 
№ 1 се състои от два подпоказателя, като Пк={Кки+Кку}*55/100, където Кки е подпоказател 
„Качество на изработка”, а Кку е подпоказател „Устойчивост на облеклото”.

Въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на предоставените мостри по 
подпоказател „Качество на изработка” участникът получава максималния брой точки за 
подпоказателя -  50, за много добър резултат по отношение на изработката на екипите и 
престилките. Постигнати са праволинейност на шевовете, ръбовете и биетата при ушиването, 
ластиците са здрави и гъвкави. Тестването по отношение на функциалност и комфорт при 
употреба на екипите и престилките показаха удобство и свобода на движението, осигурени от 
качеството на изработката.
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Въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на предоставените мостри по 
подпоказател „Устойчивост на облеклото” участникът получава максималния брой точки за 
подпоказателя -  50. За целите на този подпоказател мострите от екипите и престилките бяха 
подложени на шесткратно пране и термодезинфекция. Резултатите показват устойчивост на 
обагрянето, устойчивост на цветовете на логото и изменение на размерите в допустимите 
норми. Така оценката по показател “Качество“ на работното облекло от обособена позиция № 1 
добива вида Пк={Кки+Кку}*55/100={50+50}*55/100=55 т.

Оценка по показател “Срок на доставка“ на работното облекло от обособена позиция № 1 - 
Пд = Ср.мин./ Ср.предл. х 20.

Бидейки единствено предложението на участника, неговия срок за изпълнение на поръчката 
/45дни/ се явява и най-краткият предложен срок за доставка. Така съгласно методиката за 
оценка по показател “Срок на доставка“ участникът получава максималния брой точки 20 -  
Пд=20 т.

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, и 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена 
позиция № 1.

Техническо предложение за обособена позиция № 2 „Операционно облекло”:
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
изискванията на Възложителя. Заедно с офертата участникът е представил мостри на 
операционното облекло от двата артикула на обособената позиция съгласно указанията на 
възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до разглеждане на предложението за изпълнение на 
поръчката за обособена позиция № 2.

Елементите от предложението за изпълнение на поръчката са срок за изпълнение на 
поръчката и гаранционен срок на доставеното работно облекло. Предложените от участника 
срокове са както следва:

0 Срок за изпълнение на поръчката - 45 /четиридесет и пет/ дни след подписване на договора;
0 Гаранционен срок на доставеното работно облекло -  6 месеца.

Предложението за изпълнение на поръчката на участника по отношение на срока за 
изпълнение на поръчката и гаранционния срок на доставените лични предпазни средства 
отговаря на изискванията на възложителя, и комисията извърши проверка за съответствие на 
оферираното операционно облекло с параметрите, заложени в документацията.

Представените мостри на комплект операционен костюм се състоят от туника с къс ръкав, 
шпиц деколте и три джоба и панталон в свободна кройка с два джоба и ластик в кръста, в зелен 
цвят. Представените мостри на операционна престилка са зелени, с ръкави с ластичен маншет е 
ширина 10 см., с две вътрешни връзки и две външни връзки около врата, с две вътрешни връзки
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и две външни връзки на гърба, с колан зашит в двата странични шева за завързване отзад на 
кръста, с двойни шевове за допълнителна здравина. Параметрите на операционното облекло, 
оферирано от участника за двата артикула от обособената позиция, и посочени в колона 4 на 
„Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация"’, 
изготвено по Приложение № 2А от документацията и елемент от Техническото предложение, 
отговарят на всички изисквания на възложителя, посочени в документацията. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до оценка по показател “Качество“ на работното облекло 
от обособена позиция № 2 и присъждане оценка по показател “Срок на доставка“.

Съгласно утвърдената методика за оценка, показател “Качество“ /Пк/ за обособена позиция 
№ 2 се състои от два подпоказателя, като Пк= {Кки+Кку}*55/100, където Кки е подпоказател 
„Качество на изработка”, а Кку е подпоказател „Устойчивост на облеклото”.

Въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на предоставените мостри по 
подпоказател „Качество на изработка” участникът получава максималния брой точки за 
подпоказателя -  50, за много добър резултат по отношение на изработката на операционното 
облекло. Постигнати са праволинейност на шевовете, ръбовете и маншетите и здравина на 
връзките при ушиването, ластиците са здрави и гъвкави. Тестването по отношение на 
функциалност и комфорт при употреба на операционното облекло показаха удобство и свобода 
на движението, осигурени от качеството на изработката.

Въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на предоставените мостри по 
подпоказател „Устойчивост на облеклото” участникът получава максималния брой точки за 
подпоказателя -  50. За целите на този подпоказател мострите от операционното облекло бяха 
подложени на шесткратно пране и термодезинфекция. Резултатите показват устойчивост на 
обагрянето и изменение на размерите в допустимите норми. Така оценката по показател 
“Качество“ на операционното облекло от обособена позиция № 2 добива вида 
Пк= {Кки+Кку}*55/100= {50+50}*55/100=55 т.

Оценка по показател “Срок на доставка“ на операционното облекло от обособена позиция №2- 
Пд = Ср.мин./ Ср.предл. х 20.

Бидейки единствено предложението на участника, неговия срок за изпълнение на поръчката 
/45дни/ се явява и най-краткият предложен срок за доставка. Така съгласно методиката за 
оценка по показател “Срок на доставка“ участникът получава максималния брой точки 20- 
Пд=20 т.

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, и 
комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена 
позиция № 2.
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Техническо предложение за обособена позиция № 3 „Ортопедични чехли”:
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
изискванията на Възложителя. Заедно с офертата участникът е представил мостра съгласно 
указанията на възложителя - 1 чифт ортопедични чехли. В съответствие с изискванията на 
възложителя са представени заверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 на 
производителя Calzat.Fratelli Soldini S.P.A. с обхват дизайн и производство на обувки, защитни 
обувки /ЛПС/ и военни обувки. Представени са Заявление за СЕ продуктово съответствие и 
уверение за СЕ сертифициране на защитни обувки в съответствие с Директива на 89/686/ЕЕС. В 
колона 5 на „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация”, изготвено по Приложение № 2А от документацията и елемент от Техническото 
предложение, като производител на оферираните ортопедични чехли е посочен Fratelli Soldini. 
Според разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от ЗОП специализирани предприятия или кооперации на 
хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка, запазена по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 
от ЗОП при условие, че изпълняват най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени 
машини, съоръжения и човешки ресурси. Както е видно, не е налице изпълнение на дейност със 
собствено производство или ресурс, и Комисията счита, че за обособена позиция № 3 за 
участника не е налице хипотезата за запазена поръчка и следва да разгледа офертата на 
участника извън хипотезата на чл. 12, ал. 6 от ЗОП. Техническото предложение на участника 
съдържа всички изискуеми документи за обособена позиция № 3 „Ортопедични чехли” и 
напълно отговаря на условията и изискванията поръчката. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до разглеждане на предложението за изпълнение на 
поръчката за обособена позиция № 3.

Елементите от предложението за изпълнение на поръчката са срок за изпълнение на 
поръчката и гаранционен срок на доставените ортопедични чехли. Предложените от участника 
срокове са както следва:

0 Срок за изпълнение на поръчката - 45 /четиридесет и пет/ дни след подписване на договора;
0 Гаранционен срок на доставените ортопедични чехли -  3 месеца.

Предложението за изпълнение на поръчката на участника по отношение на срока за 
изпълнение на поръчката и гаранционния срок на доставените ортопедични чехли отговаря на 
изискванията на възложителя, и комисията извърши проверка за съответствие на оферираните 
ортопедични чехли с параметрите, заложени в документацията.

Параметрите на ортопедичните чехли, посочени в колона 4 на „Предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническата спецификация”, изготвено по Приложение № 2А от 
документацията и елемент от Техническото предложение, отговарят на всички изисквания на 
възложителя, посочени в документацията. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до оценка по показател “Качество“ на ортопедичните 
чехли от обособена позиция № 3 и присъждане оценка по показател “Срок на доставка“.
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Съгласно утвърдената методика за оценка, показател “Качество“ /Пк/ за обособена позиция № 3 
се изразява с цифра на стойност до 55 т., като максималния брой точки се присъждат при 
постигнат много добър резултат по отношение на изработката и комфорта при носене на 
ортопедичните чехли. Изработката на шевовете, ръбовете и стелките са изпълнени така, че 
осигуряват максимален комфорт при носене през целия работен ден. Въз основа на експертната 
оценка на комисията по отношение на предоставената мостра по показател “Качество“ 
участникът получава максималния брой точки 55 - Пк=55 т.

Оценка по показател “Срок на доставка“ на ортопедичните чехли от обособена позиция № 3- 
Пд = Ср.мин./ Ср.предл. х 20.

Бидейки единствено предложението на участника, неговия срок за изпълнение на поръчката 
/45дни/ се явява и най-краткият предложен срок за доставка. Така съгласно методиката за 
оценка по показател “Срок на доставка“ участникът получава максималния брой точки 20- 
Пд=20 т.

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, и 
комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена 
позиция № 3.

Техническо предложение за обособена позиция № 4 „Ортопедични чехли - операционни, 
подлежащи на дезинфекция”:
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
изискванията на Възложителя. Заедно с офертата участникът е представил мостра съгласно 
указанията на възложителя -  1 чифт ортопедични чехли-операционни, подлежащи на 
дезинфекция. В съответствие с изискванията на възложителя са представени заверено от 
участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 на производителя Calzat.Fratelli Soldini S.P.A. 
с обхват дизайн и производство на обувки, защитни обувки /ДПС/ и военни обувки. 
Представени са Заявление за СЕ продуктово съответствие и уверение за СЕ сертифициране на 
защитни обувки в съответствие с Директива на 89/686/ЕЕС. В колона 5 на „Предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация”, изготвено по 
Приложение № 2А от документацията и елемент от Техническото предложение, като 
производител на оферираните ортопедични чехли-операционни, подлежащи на дезинфекция е 
посочен Fratelli Soldini. Според разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от ЗОП специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка, 
запазена по реда на чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП при условие, че изпълняват най-малко 80 на сто от 
нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурси. Както е видно, не е 
налице изпълнение на дейност със собствено производство или ресурс, и Комисията счита, че за 
обособена позиция № 3 за участника не е налице хипотезата за запазена поръчка и следва да 
разгледа офертата на участника извън хипотезата на чл. 12, ал. 6 от ЗОП. Техническото 
предложение на участника съдържа всички изискуеми документи за обособена позиция № 4 
„Ортопедични чехли - операционни, подлежащи на дезинфекция” и напълно отговаря на
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условията и изискванията поръчката. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до разглеждане на предложението за изпълнение на 
поръчката за обособена позиция № 4.

Елементите от предложението за изпълнение на поръчката са срок за изпълнение на 
поръчката и гаранционен срок на доставените ортопедични чехли-операционни, подлежащи на 
дезинфекция. Предложените от участника срокове са както следва:

0 Срок за изпълнение на поръчката - 45 /четиридесет и пет/ дни след подписване на договора;
0 Гаранционен срок на доставените ортопедични чехли-операционни, подлежащи на 
дезинфекция -  3 месеца.

Предложението за изпълнение на поръчката на участника по отношение на срока за 
изпълнение на поръчката и гаранционния срок на доставените ортопедични чехли- 
операционни, подлежащи на дезинфекция, отговаря на изискванията на възложителя, и 
комисията извърши проверка за съответствие на оферираните ортопедични чехли- 
операционни, подлежащи на дезинфекция с параметрите, заложени в документацията.

Параметрите на ортопедични чехли-операционни, подлежащи на дезинфекция, посочени в 
колона 4 на „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация”, изготвено по Приложение № 2А от документацията и елемент от Техническото 
предложение, отговарят на всички изисквания на възложителя, посочени в документацията. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до оценка по показател “Качество” на ортопедични 
чехли-операционни, подлежащи на дезинфекция от обособена позиция № 4 и присъждане 
оценка по показател “Срок на доставка“ съгласно методиката за оценка на офертите.

Съгласно утвърдената методика за оценка, показател “Качество“ /Пк/ за обособена позиция 
№ 4 се състои от два подпоказателя, като Пк={Кки+Кку}*55/100. където Кки е подпоказател 
„Качество на изработка”, а Кку е подпоказател „Устойчивост на облеклото”.

Въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на предоставената мостра по 
подпоказател „Качество на изработка” участникът получава максималния брой точки за 
подпоказателя -  50, за много добър резултат по отношение на изработката. Тестването 
отношение на функциалност и комфорт при употреба показаха удобство и максимален комфорт 
при носене.

Въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на предоставената мостра по 
подпоказател „Устойчивост на облеклото” участникът получава максималния брой точки за 
подпоказателя -  50 за много добър резултат по отношение на устойчивостта. За целите на този 
подпоказател предоставената мостра беше подложена на пране и дезинфекция при нормативно 
определените условия за термолабилни изделия. Резултатите показват устойчивост на цвета и
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размерите. Така оценката по показател “Качество“ на ортопедични чехли от обособена позиция 
№ 4 добива вида Пк={Кки+Кку}*55/100={50+50}*55/100=55 т.

Оценка по показател “Срок на доставка“ на ортопедични чехли-операционни, подлежащи на 
дезинфекция от обособена позиция № 4 - Пд = Ср.мин./ Ср.предл. х 20.

Бидейки единствено предложението на участника, неговия срок за изпълнение на поръчката 
/45дни/ се явява и най-краткият предложен срок за доставка. Така съгласно методиката за 
оценка по показател “Срок на доставка“ участникът получава максималния брой точки 20- 
Пд=20 т.

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, и 
комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена 
позиция № 4.

Техническо предложение за обособена позиция № 5 ’’Елек”:
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
изискванията на Възложителя. Заедно с офертата участникът е представил мостра - 2 бр. елек 
съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до разглеждане на предложението за изпълнение на 
поръчката за обособена позиция № 5.

Елементите от предложението за изпълнение на поръчката са срок за изпълнение на 
поръчката и гаранционен срок на доставеното работно облекло. Предложените от участника 
срокове са както следва:

0 Срок за изпълнение на поръчката - 45 /четиридесет и пет/ дни след подписване на договора;
0 Гаранционен срок на доставеното работно облекло -  6 месеца.

Предложението за изпълнение на поръчката на участника по отношение на срока за 
изпълнение на поръчката и гаранционния срок на доставените лични предпазни средства 
отговаря на изискванията на възложителя, и комисията извърши проверка за съответствие на 
оферираното работно облекло с параметрите, заложени в документацията.

Представените мостри са ватиран елек, леко вталена кройка, с регулиране на ширината с 
ластик в долния край, закопчаване с цип, контур с цвят резеда, два странични джоба, 
капитониран, с бродирано лого горе в ляво. Параметрите на работното облекло, оферирано от 
участника за обособена позиция № 5, и посочени в колона 4 на „Предложение за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническата спецификация”, изготвено по Приложение № 2А от 
документацията и елемент от Техническото предложение, отговарят на всички изисквания на
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възложителя, посочени в документацията. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до оценка по показател “Качество“ на работното облекло 
от обособена позиция № 5 и присъждане оценка по показател “Срок на доставка“.

Съгласно утвърдената методика за оценка, показател “Качество“ /Пк/ за обособена позиция 
№ 5 се състои от два подпоказателя, като Пк={Кки+Кку}*55/100, където Кки е подпоказател 
„Качество на изработка”, а Кку е подпоказател „Устойчивост на облеклото”.
Въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на предоставената мостра на 
елек по подпоказател „Качество на изработка” участникът получава максималния брой точки за 
подпоказателя -  50, за много добър резултат по отношение на изработката на елека. Постигнати 
са праволинейност на шевовете, ръбовете, капитонирането и бието при ушиването, ластиците 
са здрави и гъвкави. Тестването по отношение на функциалност и комфорт при употреба 
показаха удобство и свобода на движението, осигурени от качеството на изработката.

Въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на предоставената мостра на 
елек по подпоказател „Устойчивост на облеклото” участникът получава максималния брой 
точки за подпоказателя -  50. За целите на този подпоказател предоставената мостра беше 
подложена на еднократно пране при 40°С. Резултатите показват устойчивост на цветовете на 
логото /липсват разтичане и избеляване/, изменението на размерите е в допустимите норми.
Така оценката по показател “Качество“ на работното облекло от обособена позиция № 5 добива 
вида Пк={Кки+Кку}*55/100={50+50}*55/100=55 т.

Оценка по показател “Срок на доставка“ на работното облекло от обособена позиция №5 - 
Пд = Ср.мин./ Ср.предл. х 20.

Бидейки единствено предложението на участника, неговия срок за изпълнение на поръчката 
/45дни/ се явява и най-краткият предложен срок за доставка. Така съгласно методиката за 
оценка по показател “Срок на доставка“ участникът получава максималния брой точки 20- 
Пд=20 т.

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, и 
комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Тих Труд Пловдив”ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена 
позиция № 5.

3.„Медикъл Имидж”ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 7 и съдържа едно техническо предложение. 
То съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Медикъл Имидж”ООД до разглеждане на предложението за изпълнение на 
поръчката.
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Елементите от предложението за изпълнение на поръчката са срок за изпълнение на 
поръчката и гаранционен срок на доставените лични предпазни средства. Предложените от 
участника срокове са както следва:

0 Срок за изпълнение на поръчката - 59 /петдесет и девет/ дни след подписване на договора;
0 Гаранционен срок на доставените лични предпазни средства -  24 месеца.

Предложението за изпълнение на поръчката на участника по отношение на срока за 
изпълнение на поръчката и гаранционния срок на доставените лични предпазни средства 
отговаря на изискванията на възложителя, и комисията извърши проверка за съответствие на 
оферираните лични предпазни средства за работа в йонизираща среда с параметрите и 
техническите характеристики, заложени в Раздел XI. Техническа спецификация на 
документацията.

Параметрите и техническите характеристики на личните предпазни средства за работа в 
йонизираща среда, оферирани от участника за двата артикула от обособената позиция, и 
посочени в колона 4 на „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация”, изготвено по Приложение № 2А от документацията и елемент от 
Техническото предложение, отговарят на всички изисквания на възложителя, посочени в 
техническата спецификация. Съответствието се доказва с информацията от предоставения 
каталог. На указаните в колона 6 на Приложение № 2А страници от представения каталог 
липсват конкретни данни, които еднозначно да доказват съответствие с оферираните параметри 
и технически характеристики. Данни за мониторирани технически характеристики като наличие 
на еластична част от презрамките за по-добро прилепване към тялото, три хоризонтални и едно 
вертикално велкро закопчаване за оптимален комфорт и колан с еластична част и ширина 15 см 
за облекчаване на тежестта не са налични и на останалите страници. Представеният от 
участника каталог на производителя е общ продуктов каталог без пълни технически показатели 
и параметри на отделните артикули в него.

Комисията счита, че личните предпазни средства за работа в йонизираща среда, оферирани 
от участника в неговото „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация” не отговарят на изискванията на възложителя. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

не допуска до по-нататъшно участие и предлага на възложителя на основание чл. 107, т. 2, 
буква а/ от ЗОП „Медикъл Имидж”ООД да бъде отстранен от участие в процедурата.

Мотиви:
Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.

4,„Елпак Лизинг” ЕООД: •
Офертата на участника е за обособена позиция № 7 и съдържа едно техническо предложение, 
което не съдържа всички изискуеми от възложителя документи.
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В съответствие с изискванията на възложителя са представени заверено от участника копие на 
сертификат EN ISO 9001:2008, издаден на името на ONIKO -  Украйна, и ЕО Сертификат за 
изследване на типа, издаден на името на ONIKO -  Europe, Република Чехия, оторизиран 
представител. В колона 5 на „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация”, изготвено по Приложение № 2А от документацията и елемент от 
Техническото предложение, като производител на оферираните лични предпазни средства за 
работа в йонизираща среда е посочен ONIKO -  Украйна. В представения ЕО Сертификат за 
изследване на типа фигурират и ONIKO -  Украйна като производител, и оферираните от 
участника модели лични предпазни средства за работа в йонизираща среда, и за които е 
извършена проверката и е установено, че отговарят на всички приложими изисквания на 
съответните хармонизирани стандарти и покриват критериите на директивите на ЕС 
89/686/ЕЕС.

Участникът не е представил два документа - „Декларация за съответствие”, издадена от името 
на производителя ONIKO -  Украйна на личните предпазни средства за работа в йонизираща 
среда, и инструкция за употреба. Инструкцията за употреба е цитирана в т. 4.5 от приложения 
опис на документи, съдържащи се в техническото предложение, но не е приложена към 
офертата. Липсват данни за начина на употреба /съхранение, почистване, дезинфекция и пр./ и в 
представения от участника каталог.

Липсата на изискуеми документи, елементи от техническото предложение на участника прави 
последното непълно. Комисията счита, че техническото предложение на „Елпак Лизинг” ЕООД 
в този му вид не съответства с изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ:

не допуска до по-нататъшно участие и предлага на възложителя на основание чл. 107, т. 2, 
буква а1 от ЗОП участника Елпак Лизинг” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата.

Мотиви:
Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.

На 20.03.2018 г. от 11.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо Изх. № 325/14.03.2018г. 
публикувано на Профила на купучава на 14.03.2018 г. участниците бяха надлежно уведомени за 
времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3. На заседанието на комисията не присъстваха 
представители на участниците.

След като отвори пликовете с ценовите предложения за отделните обособени позиции на 
участниците и оповести предлаганите цени, комисията провери финансовите предложения за 
съответствие с изискванията на документацията, както и за аритметични грешки.

Цените от офертите на участниците за отделните обособени позиции и оценката по 
показател “Цена” /Пц/ за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5, получена съгласно утвърдената 
методика за оценка, са посочени в Приложение № 1, неделима част от Протокола.
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Комплексните оценки за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5 на участника „Тих Труд 
Пловдив”ЕООД са както следва:

За обособена позиция № 1:
К = Пк + Пц + Пд=55+25+20=100 т.

За обособена позипия № 2:
К = Пк + Пц + Пд=55+25+20=100 т.

За обособена позипия № 3:
К = Пк + Пц + Пд=55+25+20=100 т.

За обособена позипия № 4:
К = Пк + Пц + Пд=55+25+20=100 т.

За обособена позипия № 5:
К = Пк + Пц + Пд=55+25+20=100 т.

Класирането за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5 се извършва въз основа на получената 
комплексна оценка за всяка обособена позиция като на първо място за съответната обособена 
позиция е офертата с най -  висока комплексна оценка.

Критерият за възлагане за обособена позиция № 7 е въз основа на икономически най- 
изгодната оферта, определена на база «най-ниска цена». Под «най-ниска цена» се разбира 
най-ниската сума от общите стойности без ДДС на артикулите, включени в съответната 
обособена позиция. Бидейки единствено, предложението на участника „Булмар МЛ” ООД се 
явява и най-ниската предложена цена, и се класира на първо място.

Класирането на допуснатите участници за отделните обособените позиции е както следва: 
За обособена позипия № 1:
I-BO МЯСТО: „Тих Труд Пловдив”ЕООД

За обособена позипия № 2:
I-BO МЯСТО: „Тих Труд Пловдив”ЕООД

За обособена позиция № 3:
I-BO МЯСТО: „Тих Труд Пловдив”ЕООД

За обособена позиция № 4:
I-BO МЯСТО: „Тих Труд Пловдив”ЕООД

За обособена позиция № 5:
I-BO МЯСТО: „Тих Труд Пловдив”ЕООД
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За обособена позиция № 7:
I-BO МЯСТО: „Булмар МЛ”

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори за изпълнение на 
поръчката с класираните на първо място участници за съответните обособени позиции.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02-36/16.01.2018 г. 
срок.

Настоящият Протокол е изготвен на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и отразява 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 лични предпазни средства и специално работно облекло за 
медицинския и немедицински персонал на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД”.

За приемане на работата на комисията Протоколът се представя на възложителя за 
утвърждаване по реда на чл. 106 от ЗОП на Л р .,..03.2018 г.

Комисия:

Председател: лова

Членове:

V

(j

/

0?

,я Димова 

он Трифонов 

енка Лесидренска 

. Румяна Доганова
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Приложение № 1

ТихТ рудПл овд ив”ЕООД „Булмар МЛ” ООД

об. поз. 
№ Вид /Наименование

Количес
тво,
броя

Ц. мин
Единична 
цена без 

ДДС

Обща ст-т без 
ДДС

Единична 
цена без 

ДДС

Обща ст-т 
без ДДС Пц

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Работно облекло за медицински 
персонал

1.1. Екип /туника с панталон/ 1650 25,90 42735,00
1.2. Престилка /бяла/ 357 21,10 7532,70

X: 50267,70 50267,70 25
2. Операционно облекло

2.1. Операционен костюм 372 23,90 8890,80
2.2. Операционна престилка 372 20,50 7626,00

I : 16516,80 16516,80 25
3. Ортопедични чехли 1055 47,00 47,00 49585,00 25

4. Ортопедични чехли - операционни, 
подлежащи на дезинфекция 186 47,60 47,60 8853,60 25

5. Елек 1056 27,30 27,30 28828,80 25

7 Лични предпазни средства за 
работа в йонизираща среда

7.1. Спец. престилка за работа в йониз. 
среда /оловна престилка/ 30 583,00 17490,00

7.2.
ЛПС /оловна престилка/ по време на 
операция с употреба на рентгенова 
апаратура

8 833,00 6664,00

24154,00 24154,00

„Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за медицинския и немедицински персонал на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ"

ЕАД"


