


Резервни членове:
1. Ад в. Христо Панайотов -  правоспособен юрист
2. Соня Колева Димитрова -  зав. сектор „Човешки ресурси”

I. На 11.11.201бг. комисията проведе своето първо заседание: 
Председателят на комисията обяви Заповед № РД- 10 

821/10.11.2016год. 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 
10.11.2016г., изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП е получил от 
деловодителя в деловодството на възложителя списък с постъпилите 
оферти, ведно с 10 /десет/ броя оферти със следните входящи номера:

1. вх. № РД - 23-10254/27.10.2016г., в 08:20 часа на "Агарта - 
ЦМ” ЕООД гр. София.

2. вх. № РД-23-10367/08.11.2016г., в 11:20 часа на "Мармит 
Юнайтед" ЕООД, гр. София

3. вх. РД - 23-10370/09.11.2016г. в 08:10 часа на "Булмар МЛ" 
ООД град София

4. вх. РД -23-10371/09.11.2016г. в 08:15 часа на "Кардио 
Медикал" ЕООД гр. София

- 5. вх. РД - 23-10372/09.11.2016г., в 08:20 часа на "Куантум 
Медикъл” ООД

6, вх. РД - 23-10373/09.11.2016г., в 09:50 часа на "Вега 
Медикал” ЕООД

С; : : 7. вх. РД - 23-10374/09.11.2016г., в 09:53 часа на "Новимед 
w - - Кардио” ЕООД
- 8. вх. РД - 23-10375/09.11.2016г. в 9:15 часа на "Алекс 01"

• ЕООД, гр. София
9. вх. № РД -23-10376/09.11.2016г. в 09:18 часа на „Булмед 

' 2000" ЕООД гр. София
10. вх. № РД -23-10379/09.11.2016г. в 13:47 часа на „Софарма 

Трейдинг" АД гр. София
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. 

Списъкът на представените на комисията оферти е:
1. вх. № РД - 23-10254/27.10.2016г., в 08:20 часа на "Агарта - ЦМ” 

ЕООД гр. София.
2. вх. № РД-23-10367/08.11.2016г., в 11:20 часа на "Мармит 

Юнайтед" ЕООД, гр. София



3. вх. РД - 23-10370/09.11.201бг. в 08:10 часа на "Булмар МА" ООД 
град София

4. вх. РД -23-10371/09.11.201бг. в 08:15 часа на "Кардио Медикал" 
ЕООД гр. София

5. вх. РД - 23-10372/09.11.2016г., в 08:20 часа на "Куантум 
Медикъл” ООД

6. вх. РД - 23-10373/09.11.2016г., в 09:50 часа на "Вега Медикал” 
ЕООД

7. вх. РД - 23-10374/09.11.201бг., в 09:53 часа на "Новимед 
Кардио” ЕООД

8. вх. РД - 23-10375/09.11.2016г. в 9:15 часа на "Алекс 01" ЕООД, 
гр. София

9. вх. № РД -23-10376/09.11.2016г. в 09:18 часа на „Булмед 2000" 
ЕООД гр. София

10. вх. № РД -23-10379/09.11.2016г. в 13:47 часа на „Софарма 
Трейдинг" АД гр. София

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: "Агарта - ЦМ” ЕООД гр. София, "Мармит 
Юнайтед" ЕООД, гр. София, "Булмар МА" ООД град София, "Кардио 
Медикал" ЕООД гр. София, "Куантум Медикъл” ООД, "Вега Медикал” 
ЕООД, "Новимед Кардио” ЕООД, "Алекс 01" ЕООД, гр. София, „Булмед 
2000" ЕООД гр. София, „Софарма Трейдинг" АД гр. София

1! Членовете на комисията установиха наличието на документи и 
отделни запечатани непрозрачни пликове за предлагани ценови 
параметри във всяка от опаковките на участниците.

2.. Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните 
непрозрачни пликове за предлаганите ценови параметри от всички 
оферти на всички участници, съдържащи се във всяка от опаковките и 
всички документи, съдържащи се в предложенията за изпълнение на 
поръчката на участниците.

3. Председателят на комисията оповести съдържанието на 
документите извън запечатаните пликове с ценовите предложения.

С тези действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията. .........

Комисията взе решение да продължи своята работа, като разгледа 
документите по чл. 39, 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 на 2016г:



Второто заседание на комисията се проведе на 16.03.2017г.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, 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 на участниците.

4.1. Комисията установи, че участникът "Агарта - ЦМ” ЕООД гр. 
София е подал оферти по обособени позиции № № 
22,46,55,59,60,74,76,77,78,99,100,103,104,107.

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.

4.2. Комисията установи, че участникът "Мармит Юнайтед" ЕООД 
гр. София е подал оферти по обособена позиция № 1 -  за номенклатури 
№№ т 2,3,5 и обособена позиция № 3 -  за номенклатури. ,№№ 
23,41,58,63,66.

4.2.1. Членовете на комисията провериха представения от 
участника ЕЕДОП, и документи, и извършиха съответните справки.

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.

4.3 Комисията установи, че участникът „Булмар" ООД гр* София е 
подал оферти по обособена позиция № 3 -  за номенклатури №№
58,59,60,61,112.

4.3.1. Членовете на комисията провериха представения от 
участника ЕЕДОП, и документи, и извършиха съответните справки..

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.

. 4.4. Комисията установи, че участникът "Кардио Медикал" ЕООД гр. 
София е подал оферти по обособена позиция № 1.

.4.4.1. Членовете на комисията провериха представените от 
участника документи за подбор 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.

4.5. Комисията установи, че участникът "Куантум Медикъл” ООД гр. 
София е подал оферта по обособена позиция № 1 -  за номенклатура № 4 
и по обособена позиция № 3 -  за номенклатури № № 34, 37 и 45.

4.5.1. Членовете на комисията провериха представените от 
участника документи за подбор 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.

4.6. Комисията установи, че участникът "Вега Медикал” ЕООД гр. 
София е подал оферти по обособена позиция № 1 -  за номенклатури №№
1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16 и от обособена позиция № 2 -  за 
номенклатури №№ 29,30,34,42,45,53,63,64,91,93,101,102,103,106.

4.6.1. Членовете на комисията провериха представения от 
участника ЕЕДОП и документи, и извърши съответните справки.

Членовете на комисията провериха представените от участника 
документи за подбор 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.

4.7. Комисията установи, че участникът "Новимед Кардио” ЕООД, 
гр. София е подал оферти по обособена позиция № 1 -  за номенклатури 
NqNq 1,4,8,10,11,12 и от обособена позиция № 3 -  за номенклатури №№
21,24,33,34,37,38,42,45,.51,56,57,62,64,66,68,71,74,79,96,98,102

4.7.1. 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

4.8. Комисията установи, че участникът "Алекс 01" ЕООД е подал 
оферти по обособена позиция № 1 -  за номенклатура № 4, обособена 
позиция № 2 -;за номенклатура № 17 и за обособена позиция № 3 -  за 
номенклатура Nq№
21,24,26,27,28,30,31,33,35,38,39,40,42,46,47,51,54,55,58,59,60,61,62,67,



4.8.1. 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.

4.9. Комисията установи, че участникът „Булмед 2000" ЕООД е 
подал оферти по обособена позиция № 1 -  за номенклатура №
3.7.11.12.16, обособена позиция № 3 -  за номенклатура №
22,24,25,26,27,28,30,42,45,71,72,75,83,92,106 и за обособена позиция № 
4 -  за номенклатура №№ 117,120,127.

4.9.1. 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. .. _

4.10. Комисията установи, че участникът „Софарма Трейдинг" АД е 
подал оферти по обособена позиция № 1 -  за номенклатури №
6.7.10.11.12.13.14.15.16, обособена позиция No 3 -  за номенклатури №
21,34,42,44,45,58,61,64,66,75,80,81,82,83,84,85,94,96,97,98,107,111,112, 
115 и за обособена позиция № 4 -  за номенклатури №№ 
116,118,119,121,122,126i, 128,129,130,131,132,133,134.
’ 4.10.1. Членовете на комисията провериха представения' от 
уч!астника 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.

Комисията реши да проведе своето трето заседание за разглеждане 
на техническите предложения па участниците на 04.12.2017г. поради 
големия обем на подадените оферти.

II. На 04.12.2017г. комисията пристъпи към разглеждане на 
техническите предложения на участници:

1. Участникът "Агарта - ЦМ” ЕООД гр. София е подал оферти по 
обособени позиции № № 22,46,55,59,60,74,76,77,78,99,100,103,104,107.

комисията приема, че предложението на участника "Агарта - ЦМ” 
ЕООД за изпълнение на поръчката по посочените номенклатури 
отговарят на предварително обявените условия и техническата



спецификация на възложителя, и допуска до по-нататъшно участие 
участника за тези номенклатури.

2. Участникът "Мармит Юнайтед" ЕООД гр. София е подал оферти 
по обособена позиция № 1 -  за номенклатури №№ 2,3,5 и обособена 
позиция № 3 -  за номенклатури №№ 23,41,58,63,66 .

Комисията приема, че предложението на участника "Мармит 
Юнайтед" ЕООД за изпълнение на поръчката по посочените 
номенклатури отговарят на предварително обявените условия и 
техническата спецификация на възложителя, и допуска до по- 
нататъшно участие участника за тези номенклатури.

3. Участникът „Булмар" ООД гр. София е подал оферти по обособена 
позиция № 3 -  за номенклатури №№ 58,59,60,61,112.

Комисията приема, че предложението на участника „Булмар" ООД за 
изпълнение на поръчката по посочените номенклатури отговарят на 
предварително обявените условия и техническата спецификация на 
възложителя, и допуска до по-нататъшно участие участника за тези 
номенклатури.

4./Комисията установи, че участникът "Кардио Медикал" ЕООД гр. 
София е подал оферти по обособена позиция № 1.

Комисията приема, че предложението на участника "Кардио 
Медикал" ЕООД за изпълнение на поръчката по посочените 
номенклатури отговарят на предварително обявените условия и 
техническата спецификация на възложителя, и допуска до по- 
нататъшно участие участника за тези номенклатури.

5. Участникът "Куантум Медикъл” ООД гр. София е подал оферта по 
обособена позиция № 1 -  за номенклатура № 4 и по обособена позиция No
3 -  за номенклатури № № 34, 37 и 45.

Комисията приема, че предложението на участника "Куантум 
Медикъл’* ООД за изпълнение на поръчката по посочените номенклатури 
отговарят на предварително обявените условия и техническата 
спецификация на възложителя, и допуска до по-нататъшно участие 
Частника за тези номенклатури.

6. Участникът "Вега Медикал” ЕООД гр. София е подал оферти по 
обособена' позиция № 1 -  за номенклатури №№
1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16 и от обособена Позиция № 2 -  за 
номенклатури №№ 29,30,34,42,45,53,63,64,91,93,101,102,103,106.

Комисията приема, че предложението на участника "Вега 
Медикал” ЕООД за изпълнение на поръчката по посочените 
номенклатури отговарят на предварително обявените условия и 
техническата спецификация на възложителя, и допуска до по- 
нататъшно участие участника за тези номенклатури.

7. Комисията установи, че участникът "Новимед Кардио” ЕООД, гр. 
София е подал оферти по обособена позиция № 1 -  за номенклатури №№



■1,4,8» 10,11,12 и от обособена позиция No 3 -  за номенклатури №№
21,24,33,34,37,38,42,45,.51,56,57,62,64,66,68,71,74,79,96,98,102.

Комисията приема, че предложението на участника "Новимед 
Кардио” ЕООД за изпълнение на поръчката по посочените номенклатури 
отговарят на предварително обявените условия и техническата 
спецификация на възложителя, и допуска до по-нататъшно участие 
участника за тези номенклатури.

8. Комисията установи, че участникът "Алекс 01" ЕООД е подал 
оферти по обособена позиция № 1 -  за номенклатура № 4, обособена 
позиция № 2 -  за номенклатура № 17 и за обособена позиция № 3 -  за 
номенклатура №№
21,24,26,27,28,30,31,33,35,38,39,40,42,46,47,51,54,55,58,59,60,61,62,67,
69,84,85,86,115.

Комисията приема, че предложението на участника "Алекс 01" ЕООД 
за изпълнение на поръчката по посочените номенклатури отговарят на 
предварително обявените условия и техническата спецификация на 
възложителя, и допуска до по-нататъшно участие участника за тези 
цоменклатури.

9. Участникът „Булмед 2000" ЕООД е подал оферти по обособена 
позиция № 1 -  за номенклатура № 3,7,11,12,16, обособена позиция № 3 -  
за номенклатура № 22,24,25,26,27,28,30,42,45,71,72,75,83,92,106 и за 
обособена позиция № 4 -  за номенклатура №Nq 117,120,127.

Комисията приема, че предложението на участника „Булмед 2000" 
ЕООД за изпълнение на поръчката по посочените номенклатури 
отговарят на предварително обявените условия и техническата 
спецификация на възложителя, и допуска до по-нататъшно участие 
участника за тези номенклатури.

. 10. Комисията установи, че участникът „Софарма Трейдинг" АД е 
цодал оферти по ббособена позиция № 1 -  за номенклатури №
6,7,10,11,12,13,14,15,16, обособена позиция № 3 -  за номенклатури №
21,34,42,44,45,58,61,64,66,75,80,81,82,83,84,85,94,96,97,98,107,111,112, 
115 и за обособена позиция № 4 -  за номенклатури №№
116,118,119,121,122,126,128,129,130,131,132,133,134.

Комисията приема, че предложението на участника „Софарма 
Трейдинг" АД за изпълнение на поръчката по посочените номенклатури 
отговарят на предварително обявените условия и техническата 
спецификация на възложителя, и допуска до по-нататъшно участие 
участника за тези номенклатури.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение 
отварянето на ценовите предложения на участниците да се извърши на 
12.12.2017г., в 11 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.

Съобщение до всички участници за датата, часа и мястото на 
отваряне на ценовите предложения на участниците да се изпрати на 
всички участници.

III. На 11.12.2017г. комисията пристъпи към отваряне и 
разглеждане на ценовите предложения на участниците.

1. Отвориха се ценовите предложения на участниците по реда на 
подаване на офертите им: вх. № РД -  23-10254/27.10.201бг., в 08:20 
часа на „Агарта -  ЦМ” ЕООД гр. София; вх. № РД-23-10367/08.11.2016г., 
в 11:20 часа на „Мармит Юнайтед” ЕООД, гр. София; вх. РД -  23- 
10370/09.11.2016г. в 08:10 часа на „Булмар МА” ООД град София; вх. 
РД -23-10371/09.11.2016г. в 08:15 часа на „Кардио Медикал” ЕООД гр. 
София; вх. РД - 23-10372/09.11.2016г., в 08:20 часа на „Куантум 
Медикъл” ООД; вх. РД - 23-10373/09.11.2016г., в 09:50 часа на „Вега 
Медикал” ЕООД; вх. РД - 23-10374/09.11.2016г., в 09:53 часа на 
„Новимед Кардио” ЕООД; вх. РД -  23-10375/09.11.2016г. в 9:15 часа на 
„Алекс 01” ЕООД, гр. София; вх. № РД -23-10376/09.11.2016г. в 09:18 
часа на „Булмед 2000” ЕООД гр. София; вх. № РД -23- 
10379/09.11.2016г. в 13:47 часа на „Софарма Трейдинг” АД гр. София;

1.1. Отвориха се ценовите предложения на участника "Агарта - 
ЦМ” ЕООД по обособени позиции №
22,46,55,59,60,74,76,77,78,99,100,103,104,107 -  за номенклатури 26, 51, 
61, 62, 67, 68, 82, 84, 85, 86, 107, 108, 112, 115. Трима от членовете на 
комисията подписаха документите, съдържащи се в пликовете.

1.2. Отвориха се ценовите предложения на участника "Мармит 
Юнайтед" ЕООД по обособена позиция № 1 -  за номенклатури NqNq 
2,3,5 и обособена позиция № 3 -  за номенклатури №№ 23,41,58,63,66. 
Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се 
в пликовете.. "
?1 1.3. Отвориха се ценовите предложения на участника „Булмар 
МА” ООД по обособена позиция № 3 -  за номенклатури NqNq

58,59,60,61,112. Трима от членовете на комисията подписаха 
документите, съдържащи се в пликовете.

1.4. Отвориха се ценовите предложения на участника „Кардио 
Медикал” ЕООД за обособена позиция № 1 -  за номенклатури 6 и 16. 
ТриМа от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се 
в пликовете.

1.5. Отвориха се ценовите предложения на участника "Куантум 
Медикъл” ООД по обособена позиция № 1 -  за номенклатура № 4 и по 
обособена позиция № 3 -  за номенклатури № № 34, 37 и 45. Трима от 
членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в 
пликовете. - -. •; -
Ю 1.6 Отвориха се ценовите предложения на участника "Вега 
Медйкал” ЕООД за номенклатури №№ 1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16 от



обособена позиция No 1 и от обособена позиция № 2 -  за номенклатури № 
20, 29,30,34,42,45,53,63,64,91,93,101,102,103,106. Трима от членовете 
на комисията подписаха документите, съдържащи се в пликовете.

1.7 Отвориха се ценовите предложения на участника „Новимед 
Кардио” ЕООД по обособена позиция № 1 -  за номенклатури №№ 
1,4,8,10,11,12 и по обособена позиция № 3 -  за номенклатури №№ 
21,24,33,34,37,38,42,45,51,56,57,62,64,66,67,68,71,74,79,96,98,Ю2.Трим 
а от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в 
пликовете.

1.8 Отвориха се ценовите предложения на участника „Алекс 01” 
ЕООД за обособена позиция № 1 -  за номенклатура № 4, обособена 
позиция № 2 -  за номенклатура № 17 и за обособена позиция № 3 -  за 
номенклатура
Nq21,24,26,27,28,30,31,33,35,38,39,40,42,46,47,51,54,55,58,59,60,61,62,6
7,69,84,85,86,115. Трима от членовете на комисията подписаха 
документите, съдържащи се в пликовете.

1.9 Отвориха се ценовите предложения на участника „Булмед 
2000” ЕООД по обособена позиция № 1 -  за номенклатура №
3,7,11,12,16, Обособена позиция № 3 -  за номенклатура №
22,24,25,26,27,28,30,42,45,71,72,75,83,92,106 и за обособена позиция №
4 -  за номенклатура №№ 117,120,127. Трима от членовете на комисията 
подписаха документите, съдържащи се в пликовете.

1.10 Отвориха се ценовите предложения на участника „Софарма 
Трейдинг1' АД по обособени позиции по обособена позиция № 1-за 
номенклатури No 6,7,10,11,12,13,14,15,16, обособена позиция № 3- 
н6менклатури21,34,42,44,45,58,61,64,66,75,80,81,82,83,84,85,94,96,97,9 
8,107,111,112,115 и за обособена позиция № 4 - номенклатури №
116,118,119,121,122,126,128,129,130,131,132,133,134. Трима от 
членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в
пликовете. .......

. С това публичната част от заседанието на комисията приключи.
Комисията взе решение да възложи на членовете на комисията д-р 

Диана СТрахйлова Смилкова, д-р Стефан Петров Шишков и Д-р Петко 
Димитров ИлЧев да изготвят устен доклад относно съответствието на 
ценовите предложения на участниците с условията на възложителя, след 
което комисията да продължи своята работа.
: Комисията взе решение да продължи своята работа на 25.01.2018г.

IV. На 25.01.2018г. комисията продължи своята работа, установи 
следното и извърши следните действия:

Постъпил е писмен доклад от председателя на комисията: д-р Диана 
Смилкова с вх. № ПД № 24-162/ 15.01:2018г., в който същата докладва, 
че спецификациите на изделията, описани в номенклатури от 4 до; 8 в 
техническата Спецификация са сгрешени, поради което предлага 
прекратяване на процедурата за тези номенклатури, тъй като това ще



доведе до евентуално снабдяване на лечебното с неподходящи или 
ненужни изделия.

Предвид горното комисията взе решение да не разглежда ценовите 
предложения на участниците по тези номенклатури и да предложи на 
възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП да прекрати 
процедурата на етап отворени ценови предложения, поради установени 
грешки и непълноти в описанието на медицинските изделия, 
представляващи номенклатури от 4 до 8 включително по техническата 
спецификация -  Приложение № 1 към утвърдената документация от 
възложителя за провеждане на процедурата, а именно коронарни 
стентове -  DES и система с излъчващо сиролимус резорбируемо 
коронарно магнезиево скеле, които грешки и непълноти ще доведат до 
снабдяване на възложителя с различни от необходимите му стентове и 
система, и които грешки и непълноти при описание на изделията по тези 
номенклатури не са отстранени с обявление за изменение и 
допълнителна информация по реда и в сроковете, регламентирани в чл. 
100 от ЗОП и това нарушение не може да бъде отстранено в тази фаза 
на провеждане на откритата процедура и ще доведе до промени на 
условията, при които е обявена процедурата.

' Комисията продължи своята работа в 15 часа на 25.01.201.8г., след 
като изготвения от нея междинен доклад до Възложителя бе утвърден.

. Комисията пристъпи към разглеждане на съответствието на 
ценовите предложения на участниците с условията на възложителя.

Комисията установи следното: .
1. Ценовите предложения на участника "Агарта - ЦМ” ЕООД за 

номенклатури 61 и 62 надвишават пределните единични цени, посочени 
от възложителя за изделията по тези номенклатури в техническата 
спецификация, поради което комисията приеме, че ценовите 
предложения на участника за тези номенклатури не отговарят на 
условията на възложителя, поради което отстранява от участие този 
участник за номенклатури № 61 и № 62.

Комисията приема, че ценовите предложения на участника за 
останалите номенклатури 26, 51, 67, 68, 82, 84, 85, 86, 107, 108, 112, 
115 отговарят на условията на възложителя.

2. Комисията не разглежда ценовото предложение на участника 
"Мармит .Юнайтед" ЕООД за номенклатура № 5, поради изложените в 
пункт: I от настоящия протокол мотиви. л-;.

Ценовите предложения на участника "Мармит Юнайтед" ЕООД по 
обособена позиция № 1 -  за номенклатури №№ 2,3 и обособена позиция 
№ 3 -  за номенклатури №№ 23,41,58,63,66 отговарят на условията на 
възложителя.

3 . Ценовите предложения на участника "Булмар МА" ООД за 
номенклатури NsNo 58,59,60,61,112 от обособена позиция № 3 отговарят 
на условията на възложителя.



4. Комисията не разглежда ценовото предложение на участника 
"Кардио Медикал" ЕООД за номенклатура № 6 поради изложените в 
пункт I от настоящия протокол мотиви.

Ценовото предложение на участника "Кардио Медикал" ЕООД за 
номенклатура № 16 от обособена позиция № 1 отговаря на условията на 
възложителя.

5. Комисията не разглежда ценовото предложение на участника 
"Куантум Медикъл” ООД за номенклатура № 4 поради изложените в 
пункт I от настоящия протокол мотиви.

Ценовите предложения на участника "Куантум Медикъл” ООД по 
обособена позиция № 3 -  за номенклатури № № 34, 37 и 45 отговарят на 
условията на възложителя.

6. Комисията не разглежда ценовите предложения на участника 
"Вега Медикал” ЕООД за номенклатури № 4,5,6,7 и 8 поради 
изложените в пункт I от настоящия протокол мотиви.

Ценовите предложения на участника "Вега Медикал” ЕООД по 
обособена позиция № 1 -  за номенклатури №№ 1,3,11,12,13,14,16 и от 
обособена позиция. No 2 -  за номенклатури №№ 20,
29,30,34,42,45,53,63,64,91,93,101,102,103,106 отговарят на условията 
на възложителя.

7. Комисията не разглежда ценовите предложения на участника 
"Новимед Кардио” ЕООД за номенклатури № 4 и 8 поради изложените в 
пункт Гот настоящия протокол мотиви.

, Ценовите предложения на участника "Новимед Кардио” ЕООД по 
обособена позиция № 1 -  за номенклатури №№ 1,10,11,12 и по обособена 
позиция № 3 -  за номенклатури . №№
21,24,33,34,37,38,42,45,51,56,57,62,64,66,67,68,71,74,79,96,98,102 
отговарят на условията на възложителя.

8. Комисията не разглежда ценовото предложение на участника 
"Алекс 01" ЕООД за номенклатура № 4 поради изложените в пункт I от 
настоящия протокол мотиви.

Ценовите предложения на участника "Алекс 01" ЕООД по обособена 
позиция No 2-за номенклатура № 17 и за обособена позиция №3- за 
номенклатура21,24,26,27,28,30,31,33,35,38,39,40,42,46,47,51,54,55,58,5
9,60,61,62,67,69,84,85,86,115.

9. Комисията не разглежда ценовото предложение на участника 
„Вулмед 2000" ЕООД за номенклатура № 7 поради изложените в пункт I 
от настоящия протокол мотиви.

Ценовите предложения на участника „Булмед 2000" ЕООД за 
номенклатури № 24 и № 45 надвишават пределните единични цени, 
посочени от възложителя за изделията по тези номенклатури в 
техническата спецификация, поради което комисията приема, че 
ценовите предложения на участника за тези номенклатури не отговарят



- за номенклатура № 51 -  Манифолд, двупътно кранче за високо 
налягане /до 70 bar/, с ротиращ адаптор разположен от дясната страна, 
OFF версия

- за номенклатура № 42 - Коронарен балон - балон семи-комплиантен 
за предилатация; размери: Диаметър 1,50-4,00 мм, Дължина 10-30 мм., 
2.0 F hypotube, профил 0,019” Материал на балона -РЕВАХ

- за номенклатура № 45 - Медикамент излъчващ балон, Paclitaxel - 
излъчващ, одобрен след клинично проучване.

Участникът заявява, че стоките се предлагат на българския пазар 
директно от фирмата производител. На участника са предоставени 
преференциални цени и изключително благоприятни условия с цел 
привличане на нови клиенти и увеличаване на дяловия пазар в 
страната. Участникът заявява, че е оптимизирал допълнително 
съпътстващите разходи за доставка, като допълнително е адаптирал 
предлаганите цени за участието в тази обществена поръчка по уговорка 
с производителя.

5. Участникът "Булмар МА" ООД е представил писмена обосновка вх. 
№ ПД-03-25/30.01.2018г., с която потвърждава предложената цена за 
номенклатура № 58 - Ангиографски сет, осигуряващ радиален и 
феморален достъп, Стерилен, нетъкан текстил, специално импрегниращо 
и абсорбиращо третиране, включващ: ангиочаршаф с два отвора и 
странични прозрачни зони за управление - 240/330см 1бр. , 1бр. 
Покривка за опер.маса 150х140см, 75/ 140см абсорбища част, Тризонови 
адхезивни чаршафи: 50/50 - 1бр., 100x150-Гбр. , абсорбища подложка 
56/80 - 1бр., кърпи - 2бр.

Участникът сочи, че производителят използва най-нови технологии 
и процеси при производството, които позволяват намаляване на 
производствената себестойност, което води и до по-ниски цени на 
предлаганото изделие.

Участникът сочи, че са налице и изключително благоприятни 
условия за предоставяне на продуктите. Той използва собствени 
транспортни средства при изпълнение на доставките, добро планиране и 
организация за вътрешния и международен транспорт, като сочи ниски 
разходи за транспорт, 95% собствена материална база и оборудване, 
собствен финансов ресурс -  без да се ползват кредити, както и големи 
отстъпки от производителя, тъй като участникът е дългогодишен 
дистрибутор на неговите изделия.

Участникът сочи, че е начислил и минимална надценка, както и че 
са договорени специални цени за настоящата процедура.
; 6. Участникът "Вега Медкал" ЕООД е представил писмена обосновка 
вх. № ПД-03-31 /01.022018г., с която потвърждава предложената цена за 
номенклатури:
- № 42 - Коронарен балон - балон семи-комплиантен за предилатация; 

размери: Диаметър 1,50-4,00 мм, Дължина 10-30 мм., 2.0 F hypotube, 
профил 0,019” Материал на балона -РЕВАХ; : ::

№ 30 - Диагностични водачи-твърди, периферен амплац водач с PTFE 
покритие от неръждаема стомана - твърд/ екстра-твърд/ултра-твърд. 
Конфигурации: прав/ангулиран с различна кривка в мм: 3/7.5. 
Дължини: 145/180/260ст. Диаметър: .025"/.032"/.035"/.038".



Участникът сочи, че са налице обстоятелствата по смисъла на чл. 72, 
ал. 2, т. 2 от ЗОП (избрано техническо решение и наличие на 
изключително благоприятни условия за участника), а именно: 
Медицинските изделия на производителите cook medical и biosensors се 
предлагат директно от "Вега Медикал" ЕООД, която е изключителен 
представител за България. Фирмата е ориентирана към предоставяне на 
високотехнологични и висококачествени медицински продукти, на 
достъпни цени, с оглед оказване на качествена помощ на българските 
пациенти. Спазени са всички законови изисквания и със специалните 
цени, които участникът предлага от тези производители ще спомогне 
технически за повишаване на качеството на диагностичната и лечебна 
дейност. В предлаганите крайни цени са включени цена на 
придобиване, пълен размер на разходите за логистика и транспорт, 
данъци /преки и косвени/, транспорт до склада на фирмата, заплати, 
осигуровки, наеми, транспорт до краен клиент, печалба и др.

Участникът сочи, че са налице са обстоятелствата и по смисъла на 
чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП (оригиналност на предложението от участника 
решение по отношение на доставките, чрез икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка), а именно:

7 „Вега Медикал” успява; да оптимизира разходите си за транспорт, 
Използвайки не малката си складова база и най-вече благоприятния 
обективен: факт, че производителите разполагат С логистични складове 
на Територията на Холандия, Германия и други държави членки на 
Европейския съюз. Това позволява бърза и евтина ежедневна Доставка. 
Работата С Този производител датира от няколко години, като 
участникът усилено налага продукцията му на нашия пазар. Това 
позволява участникът постоянно да увеличава обема на заявките си: 
Множеството сключени от участника договори По ЗОП и изброените 
по-горе обстоятелства водят до постигане на икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка, Чрез минимизиране на 
разходите ни за логистика и транспорт.

- 7. Участникът "Булмед 2000" ЕООД е представил писмена 
обосновка вх. No ПД-03-24/30.01.2018г., с която потвърждава 
предложената Цена за номенклатура № 30 - Диагностични воДачи- 
твърди, периферен амплац водач с PTFE покритие от неръждаема 
стомана - ' твърд/екстра-твърд/ултра-твърд. Конфигурации: 
прав / ангулиран с различна кривка в мм: 3/7.5. Дължини: 
145/180/260сш. Диаметър: .025"/.032"/.035"/.038.

.... Участникът сочи, че производителят е предоставил допълнителни 
преференциални ценови отстъпки, основани на Изключително 
благоприятни условия, предложени от производителя, в които са 
включени всички разходи по доставката.

Комисията единодушно реши, че приема всички постъпили 
писмени обосновки на участниците:

1. За участника "Агарта - ЦМ" ЕООД -  по чл. 72, ал. 2, т. 2, 
предложение второ и т. 4 от ЗОП; -

2.. За участника „Софарма Трейдинг” АД -  по чл. 72, ал. 2, т. 2, 
предложение второ от ЗОП;



3. За участника "Алекс 01" ЕООД - по чл. 72, ал. 2, т. 2, предложение 
второ от ЗОП;

4. За участника "Новимед Кардио" ЕООД - по чл. 72, ал. 2, т. 2, 
предложение второ от ЗОП;

5. За участника "Булмар МА" ООД - по чл. 72, ал. 2, т. 2, 
предложение второ от ЗОП;

6. За участника "Вега Медкал" ЕООД- по чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП;
7. За участника "Булмед 2000" ЕООД - по чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП 

Комисията пристъпи към извършване на крайно класиране на
участниците и установи, че една и съща най-ниска обща стойност на 
номенклатура № 34 - 26 000 лева се предлага от двама участници -  
„Куантум Медикъл” ООД и „Новимед Кардио” ЕООД.

Комисията взе решение за провеждане на публичен жребий 
между класираните на първо място оферти по критерий най-ниска цена 
за обща стойност по номенклатура № 34 и тя се предлага от двама 
участници:
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: Комисията установи следния ред за провеждане на жребии:
Председателят на комисията обявява номенклатурата с общи 

стойности подлежащи на класиране, съгласно утвърдената документация 
между класираните на първо място оферти.

На два еднакви на външен вид билета се записват имената на 
участващите в жребия от Председателя на комисията.

Билетите се поставят се в урна от Председателя на комисията. 
Председателят на комисията предлага на един от присъстващите 

участници или член на комисията да извърши първото теглене, като 
изтегленият билет се отваря и името на участника се оповестява и се 
предлага за изпълнител.

Тегли се втория билет и се оповестява името на участника. 
Комисията, както и един представител на участниците поставят подписи 
на двата билета и те стават неразделна част от протокола.



Комисията взе решение провеждането на публичен жребии да се 
извърши на 28.02.2018г., от 11 часа, в заседателната зала на УМБАЛ 
ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД, гр. Стара Загора, ул. Тен. Столетов № 
2j. за което на профила на купувача да се публикува съобщение, а на 
двамата участници да се изпрати съобщение на посочените в офертите 
им адреси.

VI. На 28.02.2018г. комисията откри заседанието за провеждане 
публичен жребий.

Поради отсъствието на Председателя на комисията д-р Диана 
Страхилова и д-р Петко Илчев същите бяха заменени от резервните 
членове съответно ад в. Христо Панайотов и Соня Димитрова.

Комисията откри заседанието за провеждане публичен жребий. 
Присъства г-н Росен Каравасилев - упълномощен представител на 
участника „Куантум Медикъл” ООД, упълномощен с нотариално заверено 
пълномощно, копие от което бе представено на Председателя на 
комисията.

Председателят на комисията обяви, че номенклатура 34 е с равни 
общи стойности, предложена от двамата участници „Куантум Медикъл” 
ООД и „Новимед Кардио” ЕООД.

На два. еднакви на външен вид билета -  бели листи се записаха 
имената на участниците в жребия, билетите се поставиха в урна от 
председателя на комисията и същият извърши първото теглене.

Първият изтеглен билет се отвори и Председателят на комисията 
оповести името на участника изписано на него, а именно: „Новимед 
Кардио” ЕООД.

Този участник се предложи от комисията за класиране на първо 
място за номенклатура №. 34.

Председателят на комисията изтегли втория билет и се оповести 
името на участника, изписан на него - „Куантум Медикъл” ООД. Този 
участник се. предложи да бъде класиран на второ място за номенклатура 
№ 34. Членовете на комисията и представителят на участника поставиха 
подписите си на двата билета, които стават неразделна част от 
настоящия. протокол.
г,: Комисията закри публичната част на заседанието.

Комисията извърши крайно класиране на участниците по места, 
което е обективирано в Приложение № 1 към протокол № 6/28.02.2018г.

; Комисията установи, че в Протокол № 4/25.01.2018г. е допусната 
техническа грешка, като е записано, че ценовото предложение „Агарта- 
ЦМ” ЕООД за номенклатура № 62 превишава пределната цена, посочена 
от възложителя. Погрешно е изписан номера на номенклатурата, като е 
изписан номер 62, вместо номер 68. Видно от приложение № 2 към 
протокол № 4/25.01.2018г., участникът „Агарта- ЦМ” ЕООД не е подавал 
техническо и ценово предложение за номенклатура № 62, а е подал 
оферта за номенклатура № 68.

Предвид това комисията прави поправка на допуснатата 
техническа грешка в протокол № 4 /25.01.2018г. в абзаца, в който 
посочва, че отстранява от участие участникът „Агарта- ЦМ” ЕООД.
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Следва да се чете, че този участник е отстранен от участие в 
процедурата за номенклатура № 68.

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с 
класираните на първо място участници, съгласно приложение № 1 
„Крайно класиране по места на участниците”, неразделна част Протокол 
№6/28.02.2018г.:
-„АГАРТА ЦМ” ЕООД- за номенклатури № № 67, 82, 86, 108, 111 
-„АЛЕКС 01” ЕООД -  за номенклатури № 
17,21,24,26,27,28,30,31,33,35,38,39,40,46,47,54,55,59 и 69 
-„БУЛМАР МА” ООД -  за номенклатури №№ 58 и 60
-„БУЛМЕД 2000” ЕООД -  за номенклатури №№ 22,25,72,83,92,117,120 и 
127
-„ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД -  за номенклатури
3,14,20,29,53,63,91,93,101,103 и 106
-„МАРМИТ ЮНАЙТЕД” ЕООД -  за номенклатури NqNq 2, 23 и 41
-„НОВИМЕД КАРДИО” ЕООД - за номенклатури №№
1,11,12,34,37,42,45,51,56,57,62,64,68,71,74,79,96,98,102
-„СОФАРМА ТРЕЦДИНГ АД
10,13,15,16,44,61,66,75,84,85,94,107,112,115,116,118,119,121,122,126,1
28,129,130,131,132,133,134
.. Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на 
основание чл. 110, ал. 1 т. 1 от ЗОП за следните номенклатури, за 
които не е подадена нито една оферта: номенклатури №№ 9,18,19,
32,36,43,48,49,50,52,65,70,73,76,77,78,87,88,89,90,95,99,100,104,105,10 
9,110,113,114, 123,124,125.

3. Комисията предлага на възложителя да прекрати частично 
процедурата на основание чл. 110, ал. 1 т. 2 от ЗОП за номенклатури 
№ 80, 81 и 97, тъй като за всяка от посочените номенклатури е подадена 
само по една оферта и тя е неподходяща по смисъла на параграф 2, т. 
25 от ДР на ЗОП -  предложение последно.

' У Мотивите за това предложение на комисията са изложени в 
Протокол № 4/25.01.2018г.

- : Настоящият доклад е изготвен от комисия в състав:

адв. Христо Панайотов 
Членове:

2 ’ ', Д-р Стефан Петров Шишков: 
3. Соня Колева Димитрова:
4 ± Адв. Татяна Кекевска:
5̂  Таня Георгиева Радевска:

Поради отсъствието на Председателя на комисията доц. Д-р 
Смилкова и д-р Илчев, същите са заменени от резервните членова - 
съответно от адв. Христо Панайотов и Соня Колева Димитрова.
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