П Р О Т О К О Л № 1/12.12.2017 год.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, на 12.12.2018 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на
открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
,Доставка на хемодиализни разтвори, медицински изделия, дезиинфекционни
разтвори, консумативи за хемодиализа и медицински изделия за нефрология за
дейността на УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД”, открита на основание
на Решение РД-10-752/03.11.2017г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ
Проф. д-р Ст. Киркович АД, и комисия назначена със Заповед № РД-10863/12.12.2017 год., в следния състав:
Председател:
L. Доц. Илия Димитров Попов - ВРИД Началник клиника по нефрология с
дейност хемодиализа - дейност нефрология
Членове:
2^ Милена Колева Стойчева - старша мед.сестра Клиника по нефрология с
дейност хемодиализа
3. гл.мед.сестра Таня Радевска
4. Адв. Татяна Кекевска
5^ Желязка Костадинова Цанева - фелдшер болнична аптека
Резервни членове: 1. Адв. Христо Панайотов
2. Ваня Богданова - Ръководител Общ. поръчки
I. Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10-863/12.12.2017 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 приемопредавателен 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:
I. вх. ;№ ПД - 03-217/08.12.2017г., в 10:25 часа на "МЕДЕКС” ООД
2: вх. № П Д - 03-219/11.12.2017г., в 9:45 часа на "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД
II. 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.
III. 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.
г IV. Списъкът на представените на комисията оферти по реда на тяхното
постъпване е:
1. вх. № ПД - 03-217/08.12.2017г., в 10:25 часа на "МЕДЕКС” ООД
2. вх. № ПД-03-219/11.12.2017г.,в9:45часана "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
ЙНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД с вх. ПД -03-222/12.12.2017г. в 09:35 часа. Офершта е
получена рт 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.
V.
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
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нормативните разпоредби и изискванията на възложителя за вида на офертите и
начина на представянето им.
VI.
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 .
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. 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.
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4.1. Комисията установи, че участникът „МЕДЕКС” ООД гр. Стара Загора е
додал оферта по обособена позидия № 1 - разтвори за хемодиадиза.
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 е
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 7 ВКЛтърговия 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 с поставил.
Участникът е посочил 3 изпълнени доставки за последните три години,
считано от датата на подаване на офертата - доставки за периода 2013г. -2014г.

с СБАЛДБ „Проф. И. МИТЕВ ЕАД, София; 2015-2016г. 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 "ЕТРОИАЛ 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.
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Относно критериите за подбор участникът е посочил в ЕЕДОП, че разполага с
разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ 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 периода от 2014г. 2016г. с МБАА „Св. Иван Рилски” - Разград” АД, 2015-2016г. с „МБАА Добрич” АД,
20Т4г. - 201 бг. 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 с 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.
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