Комисията
последователност:

извърши

следните

действия

с

посочената

I. Първото заседание на комисията се проведе на 12.12.2017г.
Председателят на комисията обяви
Заповед № РД-10863/12.12.2017 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р
Стоян Киркович АД, град Стара Загора за назначаване на комисията и
състава й, и докладва, че с приемо-предавателен протокол от
12.12.2017г., изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП е получил от
деловодителя в деловодството на възложителя списък с постъпилите
оферти, ведно с 2 /два/ броя оферти със следните входящи номера:
1. вх. № ГЩ - 03-217/08.12.2017г., в 10:25 часа на "МЕДЕКС”
ООД
2. вх. № ПД - 03-219/11.12.2017г., в 9:45 часа на "ЕТРОПАЛ
ТРЕЙД” ООД
Председателят на комисията констатира, че на заседанието на
комисията не присъстват участници в процедурата или техни
упълномощени представители и представители на средства за масова
информация.
След получаване на списъка на постъпилите оферти, членовете на
комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл.
51, ал. 8 от ППЗОП.
я : > : Списъкът на представените на комисията оферти по реда на
тяхното постъпване е:
. . г . . ...1. вх. № ПД; - 03-217./08.12.2017г., в 10:25 часа на "МЕДЕКС”
- ООД
■
■■■■ -V • - ■:;
/
2. вх. № ПД - 03-219/11.12.2017г., в 9:45 часа на "ЕТРОПАЛ
ТРЕЙД” ООД
3. След срока за подаване на оферти - 11.12.2017г. до 16 часа, в
деловодството на лечебното заведение е постъпила оферта от „ДЪЧМЕД
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД с вх. ПД -03-222/12.12.2017г. в 09:35 часа.
Офертата е получена от деловодителя, но същата няма да бъда отваряна
и разглеждана, поради това, че е подадена след срока за подаване на
оферти - 11.12.2017г. до 16 часа.
Членовете на комисията установиха, че опаковките, които са
постъпили в деловодството на Възложителя с посочените по-горе
входящи номера са запечатани и с ненарушена цялост, отговарят на
изискванията съгласно нормативните разпоредби и изискванията на
възложителя за вида на офертите и начина на представянето им.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по
реда на тяхното постъпване. . . . . . . .
1.
Отвори се офертата на „МЕДЕКС” ООД. Членовете на комисията
установиха наличието на документи и отделни запечатани непрозрачни
пликове за предлагани ценови параметри .

Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните
непрозрачни пликове за предлаганите ценови параметри, съдържащи се
в опаковката и всички документи, съдържащи се в предложенията за
изпълнение на поръчката на участника.
Председателят
на
комисията
оповести
съдържанието
на
документите извън запечатаните пликове с ценовите предложения.
2. Отвори се офертата на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД. Членовете на
комисията установиха наличието на документи и отделни запечатани
непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри .
3. Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните
непрозрачни пликове за предлаганите ценови параметри, съдържащи се
в опаковката и всички документи, съдържащи се в предложенията за
изпълнение на поръчката на участника.
Председателят
на
комисията
оповести
съдържанието
на
документите извън запечатаните пликове с ценовите предложения.
С тези действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
4. Комисията продължи своята работа, като разгледа документите
по чл. ЗФ, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП и на
възложителя, поставени в документация на откритата процедура към
личното състояние и критериите за подбор.
4.1. Комисията установи, че участникът „МЕДЕКС” ООД е подал
оферта по обособена позиция N° 1 - разтвори за хемоднализа.
4.1.1. Членовете на комисията провериха представения от
участника ЕЕДОП и документи, и извършиха съответните справки.
Комисията установи, че участникът е попълнил необходимата
информация в ЕЕДОП, съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и
документацията. Не се установиха липси, непълноти и несъответствия
на информацията, представена от
участника и съдържаща се в
документите.
От посочената в ЕЕДОП информация комисията установява, че не
са налице основанията по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП за отстраняване на
участника, посочени от възложителя в обявлението за поръчка.
Относно критериите за подбор участникът е посочил, че разполага с
разрешение за търговия на едро с медицински изделия - безсрочно,
разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти - безсрочно,
разрешение за производство/внос на лекарствени продукти, лицензия за
дейности /вкл. търговия на едро/ с наркотични вещества, лиценз за
превод на товари на територията на РБ.
Участникът е посочил в ЕЕДОП и критерии за икономическо и
финансово състояние, каквито възложителят не е поставил.
Участникът е посочил 3 изпълнени доставки за последните три
години, считано от датата на подаване на офертата - доставки за
3

периода 2013г. -2014г. с СБААДБ „Проф. И. Митев” ЕАД, София; 20152016г. с МБАА „Силистра” АД и за 2016г. - 2017г. с „УМБАЛ РУСЕ” АД.
Участникът е посочил в ЕЕДОП и представя заверено копие на
сертификат ISO 9001:2015 с обхват внос и търговия на лекарствени
продукти и медицински изделия. Сочи сертифицирана от LRQA система
за управление на качеството.
Участникът
представя
и
девет удостоверения
за
добро
сътрудничество и извършени доставки от лечебни заведения.
Комисията установи, че
участникът е попълнил необходимата
информация в ЕЕДОП, съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и
документацията. Не се установиха липси, непълноти и несъответствия
на информацията, представена от
участника и съдържаща се в
документите
4.2.
Комисията установи, че участникът "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД е
подал оферта за номенклатури от обособена позиция № 2 - за
номенклатури 2.1, 2.2 и 2.3 и от обособена позиция № 6 - номенклатури
6.1 и 6.2 ,
_ „ ,4.2.1. . Членовете на комисията провериха представения от
участника ЕЕДОП, и документи, и извършиха съответните справки.
____ От посочената в ЕЕДОП информация комисията установява, че не
са' налице основанията по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП за отстраняване на
участника, посочени от възложителя в обявлението за поръчка.
Относно критериите за подбор участникът е посочил в ЕЕДОП,„ че
разполага с разрешение за търговия на едро с медицински изделия,
издадено от ЙАЛ - безсрочно. Представя заверено копие от разрешението
Участникът посочва пет изпълнени дейности за срок от 3 години,
считано от датата на подаване на офертата за периода от 2013 - 2014г.
с МБАА „Иван Селямински” АД гр. Сливен, 2013 г. -2014г. с МБАА Русе,
за перйода от 2014г. - 2016г. с МБАА „Св. Иван Рилски” - Разград” АД,
2015-2016г. с „МБАА Добрич” АД, 2014г. - 2016г. с УМБАЛ
„Александровска” ЕАД.
Относно прилагането на системи за управление и проследяване на
веригата на доставките, участникът сочи, че всички изделия ще се
доставят директно от производителя със собствени транспортни
средства, като заявява, че в собствен склад разполага с количества,
съответстващи на плановия им шестмесечен стоков оборот.
Участникът посочва и представя Сертификат ISO 9001:2008 за
внедрена система за управление на качеството и сертификат ISO
9001:2015 c обхват търговия с медицински продукти.
Участникът представя декларация, че осигурява и поддържа
документирана система за проследяване на безопасността на
медицинските изделия, пуснати на пазара и за блокиране и изтегляне от
пазара на мед. изделия, показали несъответствие с изискванията за

безопасност по смисъла на гл. VII от ЗМ, като към документация се
съхраняват партидните сертификати на мед. изделия за срок от 5
години.
Комисията установи, че
участникът е попълнил необходимата
информация в ЕЕДОП, съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и
документацията. Не се установиха липси, непълноти и несъответствия
на информацията, представена от
участника и съдържаща се в
документите.
Работата на комисията приключи на 12.12.2017г.
Комисията реши, че ще продължи своята работа като разгледа
предложенията на участниците за изпълнение на поръчката и за да
установи съответствието на техническите предложения на участника с
изискванията на възложителя.
Комисията възлага на председателя на комисията, притежаващ
професионална квалификация и опит да изготви доклад относно
съответствието на предложенията на участниците с изискванията на
възложителя на медицинските изделия.
Работата на комисията приключи на 12.12.2017г.
II. Второто заседание на комисията се проведе на 22.02.2018г.
1' J
Поради отсъствието на члена на комисията Таня Радевска поради
ползване на платен годишен отпуск, същата бе заместена в днешното
заседание от резервния член адв. Христо Панайтов.
у.
Постъпил е писмен доклад от Председателя на комисията, в който
същият заявява съответствието на предложенията на участниците с
изискванията на възложителя по техническата спецификация.
Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за
изпълнение на поръчката на участниците по реда на тяхното
постъпване:
1.
Разгледа се техническото предложение на участника „МЕДЕКС”
ООД:
/_ :
...:■■■■■Подадена е оферта за обособена позиция № 1. Участникът е
оферирал всички номенклатури от обособената позиция.
Участникът е представил предложение за изпълнение на
поръчката, съгласно образеца на възложителя - Приложение № 2 и
Приложение № 2а.
Участникът е предложил за номенклатура 1.1 „кисел концентрат за
бикарбонатна хемодиализа - КХД 13.0 - туба 5А изделие с търговско
наименование Аминал ВС/3 1,5 5литра; за номенклатура 1.2. „кисел
концентрат за бикарбонатна хемодиализа - КХД 13.4 - туба 5А - Аминал
BCD/3 5 - литра; за номенклатура 1.3 „Сол за регенерация
йоннообменните смоли за омекотител за вода за хемодиализа /торба 25
кг/ - сол на таблетки 25 кг; за номенклатура 1.4. сух бикарбонат за
хемодиализа за апарати BRAUN DIALOG+ - алк карт 720г и за
номенклатура 1.5 - течна бикарбонатна субстанция/туба 5л/ - Аминал М
8,4% - 6л.
Участникът е посочил производител на предлаганите изделия,
както и упълномощен представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ.

В офертата са представени декларация за срок на валидност на
офертата, декларация за съгласие с клаузите в договора, декларация за
съответствие в превод на български език, декларация за клинично
доказване в съответствие с директива 93842 EEC в превод на български
език, декларация за нанесена СЕ маркировка съгласно ЗМИ,
ЕО
сертификат, издаден от нотифициран орган в превод на български език
с приложения към него за предлаганите от участника
изделия с
посочените
по-горе търговски
наименования,
сертификационно
удостоверение, валиден сертификат 9001:2008 на производителя за
система на управление на качеството, с обхват вкл. и за медицински
продукти в превод на български, сертификат за качество на
производителя от австрийски орган - в превод, сертификат на
производителя за система на управление на качеството 13485:2012 - в
превод, удостоверение на производителя от австрийски орган - превод,
производствен лиценз от Министерство на здравеопазването на
РМакедония - превод, две регистрационни форми по чл. 30 от ЗМИ,
каталог и инструкции за употреба - в превод, оторизационно писмо и
пълномощно от производителя - последното в превод, декларация по чл.
39, ал. 1, т. 1, б. „д” от ППЗОП, декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с : преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
:
,/2. Разгледа, се техническото предложение на:участника „Етропал
Трейд” ООД за номенклатури № 6. Г и № 6.2 от обособена позиция № 6: ■
. . Участникът е представил предложение за изпълнение на
поръчката, съгласно образеца на възложителя - Приложение № 2 и
Приложение № 2А.
_
^
За номенклатура № 6.1 „кръвни линии за възрастни /за апарати
„BRAUN DIALOG+”, участникът е предложил системи за хемодиализа
„BRAUN DIALOG+” - 30 в опаковка, а за номенклатура №6.2 „ФИСТУЛНИ
ИГЛИ” 16G /25мм/ участникът е предложил същото изделие с 400 бр. в
опаковка.
"
•
п г : Участникът е посочил производителя на мед. изделия. Представил е
декларация за съгласие с клаузите на договора, декларация за срок на
валидност на офертата,
каталог и инструкции за употреба,
доказателство за наличие на СЕ маркировка, оторизационно писмо от
производителя, декларация за съответствие одобрение на сертификат за
съответствие от нотифициран орган за оценка на системата за качество
според изискванията на анекс V на Директива 93/42 EEC за мед.
изделия и Наредбата за мед. изделия за двата вида медицински изделия
от об. позиция № 6, сертификат от нотифициран орган за съответствие
на системата за управление на качеството с ISO 9001:2008, приложима
вкл. за фистулни игли, инфузионни и транфузионни системи,
хемолинии, сертификат от нотифициран орган за съответствие на
системата за управление на качеството с ISO 13485:2003, EN ISO
13485:2012, . приложима вкл. за фистулни игли, инфузионни и
транфузионни системи, хемолинии, декларация по чл. 39, ал. 1 т.Т, б. „д”
от ППЗОП, декларация по чл. 3, т. 8;и чл. 4 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
Комисията разгледа техническото предложение на участника
„Етропал Трейд” ООД за номенклатури № 2.1, № 2.2 и № 2.3 от обособена
позиция № 2
Участникът е представил предложение за изпълнение на
поръчката, съгласно образеца на възложителя - Приложение № 2 и
Приложение № 2а
Участникът е предложил за номенклатура № 2.1. „феморални
двулуменни катетри 20см” - двулуменен катетър за временен съдов
достъп ABLE FR-2226 -10 в опаковка, за номенклатура № 2.2. „субклавия
двулуменни” - двулуменен катетър за временен съдов достъп ABLE FR2225 -10 в опаковка и за номенклатура № 2.3. „юголарис двулуменни 13
см” - двулуменен катетър за временен съдов достъп ABLE FR-2224W -10
в опаковка.
Участникът е посочил производител на предлаганите изделия,
както и упълномощен представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ.
В офертата са представени декларация за срок на валидност на
офертата, декларация за съгласие с клаузите в договора, каталог и
инструкции за употреба, оторизационно писмо от упълномощения
представител,
пълномощно на Етропал АД от производителя за
изключителни права за дистрибуция и представителство, декларация за
съотвествие с посочено име и адрес на представител на производителя
за ЕС,, с отбелязване за наличие на СЕ маркировка и съответствие с
директива на ЕС 93/42/ EEC за медицинските изделия с посочен
нотифициращ орган, ЕС сертификат - система за осигуряване на
качеството от нотифициращ орган за производителя, ведно с
приложение за продуктите, обхванати в него декларация по чл. 39, ал. 1,
т.1, б. „д” от ППЗОП, декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици.
с ,:
Комисията приема, че техническите предложения на участниците
отговарят на условията на възложителя относно техническата
спецификация и останалите
изисквания на възложителя относно
предложението за изпълнение на поръчката, поради което допуска до
последващо участие двамата участника.
.г
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение
отварянето на ценовите предложения на участниците да се извърши на
61.03.2018г., в 10 часа в заседателната зала на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян
Киркович” АД, град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 2, за което
на сайта на възложителя в раздел „Профил на купувача” и електронната
преписка на процедурата да бъде обявена датата на отваряне на
ценовите предложение, както и да се изпрати съобщение до всички
участници за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите
предложения на участниците.
Преписи' от протоколи № 1 и № 2 от работата на комисията да
бъда:т публикуващи на профила на купувача.

III. Третото заседание на комисията се проведе на 01.03.2018г.
Поради отсъствието на Председателя на комисията доц. д-р Илия
Попов, същият бе заместен в днешното заседание от резервния член адв.
Христо Панайтов.
Поради отсъствие на члена на комисията Милена Колева Стойчева,
същата бе заменена от резервния член Ваня Богданова.
Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на пликовете с
ценовите предложения на допуснатите участници по реда на
постъпването им.
I. Отвори се ценовото предложение на участника „МЕДЕКС” ООД
за обособена позиция № 1.
Членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в
ценовото предложение на участника за тази обособена позиция.
II.
Отвориха ценовите предложения на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД
участника за обособена позиция № 2 - за номенклатури №№ 2.1, 2.2, 2.3
и обособена позиция № 6 - за номенклатура № 6.1 и 6.2.
Членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в
ценовите предложения на участника за двете обособени позиции.
Председателят на комисията обяви ценовите предложения на
участниците.
\
С това приключи публичната част на заседанието на комисията.
.1 . Комисията продължи своята работа, като извърши съпоставяне на
ценовите предложения на участниците с изискванията на възложителя
от утвърдената документация
и техническата
спецификация,
представляваща: неразделна част от нея, а именно налице ли е
надвишаване на предложените от участниците единични цени на
оферираните лекарства с единичните цени, посочени от възложителя
като -пределни такива на лекарствените продукти.
,1
Комисията установи следното:
1.
Единичните цени на медицинските изделия от ценовото
предложение на участника „МЕДЕКС** ООД за обособена позиция № 1
не превишават пределните единични цени на лекарствените продукти,
посочени от Възложителя в техническата спецификация:
1, Г
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 1.1 от
обособена позиция No 1 - 1,10 лева без ДДС, при пределна единична цена
на.възложителя -1.10 лева без ДДС
Участникът:е предложил единична цена за номенклатура № 1.2 от
обособена.позиция № 2 - 1.10 лева без ДДС, при пределна единична цена
на възложителя - 1.10 лева без ДДС
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 1.3 от
обособена позиция № 1-1.25 лева без ДДС, при пределна единична цена
на възложителя - 8.40 лева без ДДС.
;
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 1.4. от
обособена позиция № 1 - 7.00 лева без ДДС при пределна единична,цена
на възложителя - 7.00 лева без ДДС.
.'о «■. ..- '
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Участникът е предложил единична дена за номенклатура № 1.5. от
обособена позиция № 1 - 0.75 лева без ДДС при пределна единична цена
на възложителя - 0.75 лева без ДДС.
2.
Единичните цени на медицинските изделия от ценовото
предложение на участника „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД за обособена позиция
№ 2 и обособена позиция № 6 не превишават пределните единични цени
на лекарствените продукти, посочени от Възложителя в техническата
спецификация:
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 2.1 от
обособена позиция № 2 - 25 лева без ДДС, при пределна единична цена
на възложителя - 36.00 лева без ДДС
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 2.2 от
обособена позиция № 2 - 25.00 лева без ДДС, при пределна единична
цена на възложителя - 36.00 лева без ДДС
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 3.3 от
обособена позиция № 2 - 25 лева без ДДС, при пределна единична цена
на възложителя - 36.00 лева без ДДС.
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 6.1. от
обособена позиция № 6 - 4.20 лева без ДДС при пределна единична цена
на възложителя - 4.20 лева без Д ДС.
У
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 6.2. от
обособена позиция № 6 - 1.20 лева без ДДС при пределна единична цена
на възложителя - 1.50 лева без ДДС.
' ; 1- Комисията предлага на възложителя да избере за изпълнител
участника „МЕДЕКС” ООД за изделията от обособена позиция № 1.
Комисията предлага на възложителя да сключи договори за
изпълнение с участника „ЕТРОПАЛ .ТРЕЙД” . ООД за изделията от
обособена позиция № 2 и обособена Позиция № 6.
Комисията предлага на възложителя на основание чл. 110, ал.1, т. 1
от ЗОП, да прекрати процедурата за обособена позиция № 3, 4, 5, 7 и 8,
поради неподадена нито една оферта за участие.
След срока за подаване на оферти - 11.12.2017г. до 16 часа, в
деловодството на лечебното заведение е постъпила оферта от „ДЪЧМЕД
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД с вх. ПД-03-222/12.12.2017г. в 09:35 часа.
Офертата е получена от деловодителя, но същата не е отворена и
разгледана, поради това, че е подадена след срока за подаване на
оферти - 11.12.2017г. до 16 часа.
Комисията
следва
да
върне
подадената
от
„ДЪЧМЕД
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД оферта на участника или на изрично
упълномощено от него лице, за което да се състави приемо-предавателен
протокол, удостоверяващ получаването й.

