П Р О Т О К О Л №2/ 17.10.2017 год.
по ча. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията

Днес, на 17.10.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане
на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
предмет: ,Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински
консумативи за нуждите на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД,
гр.Стара Загора”, открита на основание на Решение № РД-10248/24.03.3017г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. д-р Ст.
Киркович
АД,
и
комисия
назначена
със
Заповед
РД-10346/03.05.2017год., в следния състав:
Председател:
1. д-р Стефан Шишков - зам.директор по адм.дейности
Членове:
2. д-р Георги Арабаджиев - Началник КАИЛ
3. гл. мед. сестра Таня Радевска
4. Адв. Татяна Кекевска - правоспособен юрист
5. Желязка Костадинова Цанева - фелдшер болнична аптека
Резервни членове: 1. Адв. Христо Панайотов - правоспособен юрист
2. Ваня Бонева Богданова - Ръководител отдела
„Обществени поръчки”, проведе своето второ заседание:
Комисията продължи своята работа по разглеждане на
техническите предложени на участниците по реда на постъпване на
офертите им. Членовете на комисията изслушаха доклада на гл. мед.
сестра Таня Радевска и
Желязка Костадинова Цанева - фелдшер
болнична аптека относно съответствието на предложенията за
изпълнение на поръчката на участниците и изискванията на
възложителя, съгласно техническата спецификация.
Комисията установи следното:
1. Участникът „БЛАГИ" ООД е подал оферта за обособени позиции
№ 42 и № 43. Комисията приема, че предложенията на участника за
изпълнение на поръчката по тези обособени позиции отговарят на
изискванията и условията на Възложителя.
2. Участникът „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД е подал оферта за обособена
позиция № 79. Комисията приема, че предложенията на участника за
изпълнение на поръчката по тези обособени позиции отговарят на
изискванията и условията на Възложителя.
3. Участникът „БИКОМЕД” ООД за обособени позиции № 45, № 82
и № 84. Комисията приема, че предложенията на участника за
изпълнение на поръчката по тези обособени позиции отговарят на
изискванията и условията на Възложителя.
4. Участникът „КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД е подал оферта за
обособени позиции № 42. Комисията приема, че предложенията на
участника за изпълнение на поръчката по тези обособена позиция
отговаря на изискванията и условията на Възложителя.
5.
Участникът „АГАРТА - ЦМ” ЕООД е подал оферта за обособени
позиции № 1,2,3,4,6,7,10,13,14,15,16,17,19,26,27,29,30,33, 35,55,69,70.
В представеното предложение за изпълнение на поръчката за
обособена позиция 69 е посочено, че участникът предлага натронкалк 1

кг. Посоченият от участника производител на продукта е Draeger.
Комисията счита, че на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП следва да
поиска следното разяснение от участника относно предложението му за
изпълнение на поръчката по тази обособена позиция: предлагания от
участника натронкалк, произведен от фирма Дрегер, съвместим ли е с
други апарати, освен тези, произведени от Дрегер, тъй като лечебното
заведение работи и с други апарати, освен с такива, произведени от
Дрегер.
6. Участникът "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД е подал оферти за обособени
позиции:№1,2,3,4,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,26,29,32,33,34,41,
42,43,44,48,49,54,55,57,62,67,79.
За обособена позиция № 48 - За номенклатура 48.1 участникът
следва да посочи кое от изброените изделия в представения ЕС
сертификат отговаря на искания от възложителя консуматив в
номенклатура 48.1 - коремни дренажи, тръбни, силиконови №15 и на
коя от снимките в представения каталог / и на коя страница от този
каталог/ е изобразен консуматива в номенклатура 48.1.
В петдневен срок от получаване на настоящия протокол
участникът следва да посочи писмено включен ли е в представения ЕС
сертификат искания от възложителя консуматив в номенклатура 48.1 коремни дренажи, тръбни, силиконови №15 и на коя снимка от
представения каталог и на коя страница е изобразен консуматива
коремни дренажи, тръбни, силиконови №15, като участникът следва да
представи и същия каталог, представен в офертата му с точно и ясно
отбелязване коя от снимките и на коя страница е посочено изделието по
номенклатура 48.1.
За обособена позиция № 54 - номенклатури 54.9, 54.10 и 54.11
възложителят е поискал предложение за доставка на ректален катетър
СН 28, стомашна сонда СН 32 и сонда блекмор „стандарт”. Участникът е
представил преведен каталог с черно - бели снимки на различни
медицински изделия и консумативи, като е изписал на първа страница
на каталога, че той се отнася до номенклатури 54.9, 54.10 и 54.11.
Участникът не е посочил кои три и/или повече всички снимки се
отнасят до изделията ректален катетър СН 28, стомашна сонда СН 32 и
сондг блекмор „стандарт.
Поради това, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията
счита, че следва да изиска данни от участника относно това на кои от
снимките и на коя страница от представения и преведен от „Преводи
Бр» ООД София каталог с черно-бели снимки са изобразени изделията
ректален катетър СН 28, стомашна сонда СН 32 и сонда блекмор
„стандарт”, като участникът следва да представи в пет дневен срок от
получаване на настоящия протокол същия каталог с отбелязване на
съответната страница и на съответната снимка кой номер на
номенклатура изобразява. Възложителят указва, че участникът няма
право да представя нов каталог, тъй като това би довело до представяне
на нови документи към предложението за изпълнение на поръчката.
За обособена позиция № 62 - за номенклатури от 62.1 до 62.4
включително - двойнолуменни ендобронхиални тръби гумени за ляв
бронх размер 35, двойнолуменни ендобронхиални тръби гумени за ляв

бронх размер 37, двойнолуменни ендобронхиални тръби гумени за ляв
бронх размер 39, в двойнолуменни ендобронхиални тръби гумени за ляв
бронх размер 41 участникът е представил преведен каталог с черно бели снимки на различни медицински изделия и консумативи, като е
изписал на първа страница на каталога, че той се отнася до
номенклатури 62.1 до 62.31. Участникът не е посочил кои от всички
снимки се отнасят до посочените изделия в номенклатури от 6.1 до 6.4
включително.
Поради това, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията
счита, че следва да изиска данни от участника относно това на кои от
снимките и на коя страница от представения и преведен от „Преводи
БГ” ООД София каталог с черно-бели снимки са изобразени
двойнолуменни ендобронхиални тръби гумени за ляв бронх размер 35,
двойнолуменни ендобронхиални тръби гумени за ляв бронх размер 37,
двойнолуменни ендобронхиални тръби гумени за ляв бронх размер 39, в
двойнолуменни ендобронхиални тръби гумени за ляв бронх размер 41,
като участникът в пет дневен срок от получаване на настоящия протокол
следва да представи същия каталог с ясно и точно отбелязване на
съответната страница и на съответната снимка кой номер на
номенклатура от 62. 1 до 62.4 вкл. изобразява.
Възложителят указва, че участникът няма право да представя нов
каталог, тъй като това би довело до представяне на нови документи към
предложението за изпълнение на поръчката.
За обособена позиция № 67 - за номенклатури от 67.5 до 67.8
включително - ЦВК катетър през канюла тип „Кавафикс” 14 F, ЦВК
катетър през канюла тип „Кавафикс” 14 F, ЦВК катетър през канюла
тип „Кавафикс” 18 и ЦВК катетър през канюла тип „Кавафикс” 20 F
участникът е представил в превод от английски описание на централни
венозни катетри /CVC/ и черно-бял каталог на централни венозни
катетри с посочени каталожни номера на множество катетри и
техническата им спецификация.
Поради това, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията
счита, че следва да изиска данни от участника относно това
представеното описание на централни венозни катетри в превод от
английски език представлява ли описание на ЦВК катетър през канюла
тип „Кавафикс” 14 F, ЦВК катетър през канюла тип „Кавафикс” 14 F,
ЦВК катетър през канюла тип „Кавафикс” 18 и ЦВК катетър през
канюла тип „Кавафикс” 20 F и ако да - къде точно се съдържа
описанието им, както и кои каталожни номера от представения чернобял каталог се отнасят до номенклатури от 67.5 до 67.8 включително.
В петдневен срок от получаване на настоящия протокол
участникът следва да посочи съдържа ли се представеното в превод от
английски описание на централни венозни катетри /CVC/ описание на
ЦВК катетър през канюла тип „Кавафикс” 14 F, ЦВК катетър през
канюла тип „Кавафикс” 14 F, ЦВК катетър през канюла тип „Кавафикс”
18 и ЦВК катетър през канюла тип „Кавафикс” 20 F и ако да - кои от
описанията на кой катетър отговарят. Участникът следва да посочи и
отбележи ясно и точно на кои каталожни номера в представения в
офертата черно-бял каталог на централни венозни катетри отговарят

катетрите, посочените от възложителя в номенклатури от 67.5 до 67.8
вкл., като представи същия каталог с точни и ясни отбелязвания.
7. Участникът „БУЛМАР МЛ” ООД е подал оферти за обособени
позиции № 13,14,15. Комисията приема, че предложенията на участника
за изпълнение на поръчката по тези обособени позиции отговарят на
изискванията и условията на Възложителя.
8. Участникът „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД е подал оферта
за обособена позиция № 69. Комисията приема, че предложението на
участника за изпълнение на поръчката по теза обособена позиция
отговаря на изискванията и условията на Възложителя.
9. Участникът „Б.БРАУН МЕДИ КАЛ” ЕООД е подал оферти за
обособени позиции № 19, 25, 32, 42, 43, 44, 51, 53.
За обособена позиция № 19 - номенклатура 19.2 участникът е
представил каталог, от който е видно, че самозалепваща, абсорбираща
стерилна превръзка от нетъкан текстил с размер 10x20 не е включена, в
каталога на продуктите с посочените каталожни номера. Изискването
на възложителя е вида превръзка по номенклатура 19.2 да е с посочения
в техническата спецификация размер 10x20.
Поради това комисията приема, че участникът не е представил
каталог за предлагания от него консуматив в номенклатура 19.2 от
обособена позиция № 19 и не е изпълнил условието на възложителя да
представи каталог на оферираните от него медицински консумативи,
съдържащо се в раздел VIII, на стр. 17 - т. 4.11.6 и 4.11.7 от утвърдената
документация за провеждане на процедурата.
Поради което комисията счита, че следва да предложи на
възложителя да отстрани участника от участие в процедурата на
обособена позиция № 19, поради това, че участникът не е изпълнил
предварително
10. Участникът „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД е подал оферти за
обособени позиции № 9, 23, 24, 26, 28, 34, 39. Комисията приема, че
предложенията на участника за изпълнение на поръчката по тези
обособени позиции отговарят на изискванията и условията на
Възложителя.
11. Участникът „УЛТРАМЕД” ЕООД е подал оферти за обособени
позиции № 23, 26, 27.
За обособена позиция № 23, номенклатура 23.8 изискването на
възложителя е да се оферира ЕКГ ХАРТИЯ ЕКГ EDAN SF 601 с размери
80x30. В представения от участника каталог - на стр. 5 с индекс е
посочено, че оцветеното в жълто изделие с код 0015038 се отнася до
номенклатура 23.8. Под този код е изписан EDAN SE-3 с размер 80x20.
Комисията приема, че участникът не е представил каталог, от
който да е видно, че предлага ЕКГ хартия за посочения апарат с размери
80x30, въпреки, че в предложението си за изпълнение на поръчката Приложение No. 2А участникът е посочил офериран размер 80x30.
Поради това комисията приема, че участникът не е представил
каталог за предлагания от него консуматив в номенклатура 23.8 от
обособена позиция № 23 и не е изпълнил условието на възложителя да
представи каталог на оферираните от него медицински консумативи,

съдържащо се в раздел VIII, на стр. 17 - т. 4.11.би4.11.7 от утвърдената
документация за провеждане на процедурата.
Комисията приема, че предложението на участника за изпълнение
на поръчката по обособени позиции № 26 и № 27 отговаря на
изискванията и условията на Възложителя
12. Участникът „ЧАРДАКЛИЕВ” ЕООД е подал оферти за обособени
позиции № 3, 4, 6, 7,13,14,15,17.
Участникът е подал оферта за обособена позиция № 15. В
представения ЕО сертификат и ЕС декларация за съответствие за
номенклатури е посочен като консуматив марля на метър. Липсва ЕС
декларация за съответствие и ЕО сертификат за номенклатури 15.2. и
15.3 - марля нарязана с размери 25x25 см и 25х50см.
Поради това комисията приема, че участникът не е представил ЕО
сертификат и ЕС декларация за съответствие за предлаганите от него
консумативи в номенклатура 15.2 и 15.3 от обособена позиция № 15 и не
е изпълнил условието на възложителя да представи тези документи за
оферираните от него медицински консумативи, съдържащо се в раздел
VIII, т 4.11.2 от утвърдената документация за провеждане на
процедурата и предлага на възложителя да отстрани участника от
участие в процедурата за обособена позиция № 15.
/.
Комисията приема, че предложенията на участника за изпълнение
на поръчката по обособени позиции № 3, 4, 6, 7,13,14 и 17отговарят на
изискванията и условията на Възложителя.
13. Участникът Т и Т" ЕООД е подал оферти за обособени позиции
е подал оферти за обособени позиции № 23,27,28. Комисията приема, че
предложенията на участника за изпълнение на поръчката по тези
обособени позиции отговарят на изискванията и условията на
Възложителя.
14. Участникът "РСР" ЕООД е подал оферти за обособена позиция
N«25. Комисията приема, че предложението на участника за изпълнение
на поръчката по тази обособена позиция отговаря на изискванията и
условията на Възложителя.
Предвид описаното по-горе комисията взе решение препис от
настоящия протокол да се изпрати на участниците "СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД и „АГАРТА - ЦМ” ЕООД, които в петдневен срок от
получаване на протокола да предоставят информацията и исканите
документи - каталози относно данните, за които възложителят иска
допълнителни данни по представените от участниците документи и
предложения за изпълнение на поръчката, така, както е указано в т. 5 за
участникът „АГАРТА -ЦМ” ЕООД и "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД.
В случай, че участниците не представят в посочения срок исканата
информация, данни и документи, комисията ще предложи на
Възложителя същите да бъдат отстранени от по-нататъшно участие в
процедурата.
Комисията ще продължи своята работа след изтичане на 5 дневния
срок от получаване на протокола от двамата участници.

