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Днес, 26.11.2019 г. в 10:00 ч., в заседателната зала на изпълнителния директор на УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море” № 8, в изпълнение на Заповед 
№ РД-02-491/26.11.2019 г. на изпълнителния директор се събра комисия в състав:

Председател: доц. д-р Румен Попов -  Н-к Клиника по неврохирургия
Членове: 1.Владимир Вълков - юрисконсулт

2. Даниела Минчева -  АС в ДДП

със задача да разгледа и оцени по реда на чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки постъпилите оферти за обществена поръчка с предмет „Доставка на 
медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел - 
система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло -  вертебропластика, 
подлежащи на частично реимбурсиране от НЗОК за нуждите на Клиника по 
неврохирургия на УМБАЛ ’’Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД”, открита е публикуване на обява 
по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОИ.

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в регламентирания първоначален 
срок за подаване на офертите за участие в процедурата - до 16:30 ч. на 18.11.2019 г, както и в 
удължения срок на основание чл.188, ал.2 от ЗОП - до 16.30 ч. на 25.11.2018 г. са постъпили 
оферти както следва:

1. „Ви енд Ди Сървисис” ООД - вх.№ 1/18.11.19 г. -  09:10 ч.
2. „Неуро” ЕООД - вх.№ 2/18.11.19 г. -  14:10 ч.

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на 
участниците.

Всеки един от членовете на комисията подписа декларация на основание чл. 103, ал .2 от 
ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците.

Комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с представянето и 
приемането на офертите за участие и пристъпи към тяхното отваряне.

1. „Ви енд Ди Сървисис” ООД:
Офертата на участника е за номенклатурни единици №№ 1, 2 от обособената позиция и съдържа 
всички изискуеми от Възложителя документи. Председателят на комисията оповести 
предлаганите цени за отделните номенклатурни единици.
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2. „Неуро” ЕООД
Офертата на участника е за номенклатурна единица № 2 от обособената позиция и съдържа 
всички изискуеми от Възложителя документи. Председателят на комисията оповести 
предлаганата цена за номенклатурната единица.

Комисията пристъпи към разглеждане съдържанието на офертите.

1. „Ви енд Ди Сървисис” ООД
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представените документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Ви енд Ди Сървисис” ООД до разглеждане на техническото предложение.

2. „Неуро” ЕООД
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представените документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Неуро” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците и 
съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката. Съгласно 
документацията за участие Техническото предложение следва да съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
изготвено по Приложение № 7, включващо срок за доставка и код на съответното медицинско 
изделие по НЗОК.
2. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните от него медицински 
изделия за целия срок на договора -  свободен текст;
3. Заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на участника производителя 
на оферираните от него медицински;
4. Подробни проспекти, каталози или брошури на български език, съдържащи пълни технически 
показатели и параметри на предлаганите медицински изделия за ендопротезиране. Параметрите 
и техните стойности на оферираните медицински изделия се доказват с информацията от 
предоставения каталог/брошура.
Заложени изисквания относно срок за доставка 72 часа.

1. „Ви енд Ди Сървисис” ООД
Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя 
документи. Комисията извърши проверка са съответствие на посочените в „Предложение за 
изпълнение на поръчката” параметри на предлаганите медицински изделия с изискванията на 
Възложителя. Посочени са кодове на съответните медицински изделия по НЗОК 
Предложението за изпълнение на поръчката на участника за номенклатурна единица 1 от 
обособената позиция отговаря на изискванията на възложителя, и комисията единодушно 
РЕШИ:
допуска „Ви енд Ди Сървисис” ООД до по нататъшно участие в обществената поръчка.

Предложението за изпълнение на поръчката на участника за номенклатурна единица 2 от 
обособената позиция не отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е приложил 
каталог с превод на български език, в които няма посочена информация за състав на цимента. 
Комисията единодушно РЕШИ
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не допуска „Ви енд Ди Сървисис” ООД до по нататъшно участие в обществената поръчка.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Ви енд Ди Сървисис” ООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурна единица 2 от обособената позиция. 
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за номенклатурна единица 2 от обособената 
позиция, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя. Участникът е приложил каталог с превод на български език, в които няма 
посочена информация за състав на цимента

2. „Неуро” ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя 
документи. Комисията извърши проверка са съответствие на посочените в „Предложение за 
изпълнение на поръчката” параметри на предлаганите медицински изделия е изискванията на 
Възложителя. Посочен е код на медицинското изделие по НЗОК Предложението за 
изпълнение на поръчката на участника за номенклатурната единица от обособената позиция 
отговарят на изискванията на възложителя, и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Неуро” ЕООД до по нататъшно участие в обществената поръчка.

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците за 
допуснатите номенклатурни единици от обособена позиция.

Съгласно документацията за участие ценовото предложение следва да бъде изготвено по 
Приложение № 8 и следва да съдържа единична цена на брой изделие без ДДС.

Ценовите предложения са както следва:

1. „Ви енд Ди Сървисис” ООД
Единична цена за номенклатурна единица 1 -  „Система за перкутанна техника за укрепване на 
един или два гръбначни прешлена, включваща 8 компонента: костен цимент HV,
двукомпонентен - полиметилметакрилат с 30,07 % бариев сулфат в опаковка от 11 сс (20 gr), 
хидравлична помпа за изпълване, миксер за смесване на цимента, резервоар за цимента, 
рентгенопрозрачен чук с дълга дръжка за въвеждане на иглите, рентгенопрозрачен иглодържач 
за предпазване от рентгено-лъчение, два комплекта игли за въвеждане Beveled или Diamond Tip 
е размери от 10 до 15 G и дължини от 4" до 6"; Стикери 2 броя - един за цимента и един за 
системата. Системата е еднократна, стерилно опакована и за индивидуално приложение” -  
2 165,00лв., без ДДС.

2. „Неуро” ЕООД
Единична цена за номенклатурна единица 2 -  „Система за вертебропластика с РММА цимент, 
игли и миксер (спринцовка за доставка) luer-lock, маркуч с интегрирана метална спирала в една 
опаковка; състав на цимента: прахообразно вещество /25,8 гр/ Polymethylmethacrylate 19,2 %, 
Methlmethacrylate/styrene copolymer 35,3 %, Benzoyl Peroxide 0,5 5, Zirconium dioxide 45 %; 
състав на течния компонент /9,2 гр/ MethylMethacrylate 99,3 %, N-N Dimethyl-p-toluidine 0,7 %, 
Hydroquinone 20 ppm” -  2 000,00лв., без ДДС.

Класирането на допуснатите участници ще се извърши въз основа на икономически най- 
изгодната оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена» 
за медицинското изделие от съответната номенклатурната единица.

Ценовите предложения на участниците за отделните допуснати номенклатурни единици от 
обособената позиция попадат в обхвата на прогнозната стойност на Възложителя. Отправените 
предложения на участниците са единствени за допуснатите номенклатурни единици и не
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подлежат на сравнение е оглед критерия „най-ниска цена”. Бидейки единствени, те се явяват 
най-ниската предложена цена за номенклатурна единица.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
Комисията класира на ПЪРВО МЯСТО, съобразно избрания критерий за „най-ниска цена” 
както следва:
За номенклатурна единица 1 участника „Ви енд Ди Сървисис” ООД 
За номенклатурна единица 2 участника „Неуро” ЕООД

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключеин договори за изпълнение на 
поръчката с класираните на първо място участници.

Настоящият протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП е подписан от комисията и предаден на 
Възложителя на <?>.9лл/.'...2019 г.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02 
491/26.11.2019 г. срок.

Комисия:
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