П Р О Т О К О Л № 1/04.01.2018г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, на 04.01.2018 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане
на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
предмет:
"Доставка
на
ортопедични
импланти,
консумативи
и
инструментариум за нуждите на ортопедична операционна в „УМБАЛ
Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора, открита на основание
Решение № РД -10-786 от 17.11.2017г. на Изпълнителния директор на
„УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД и Решение за одобряване на обявление
за изменение или допълнителна информация № РД-10-801 от 22.11.2017 и
комисия назначена със Заповед № РД -10-16/03.01.2018 год., в следния
състав:
Председател:
1. Доц. Д-р Недко Иванов Димитров - В .Р.И Д Началник отделение
по ортопедия и травматология
Членове:
2. Доц. д-р Валентин Димитров Васев - В.Р.И.Д Началник клиника по
ортопедия и травматология
3. д-р Бисер Александров Макелов - лекар в Клиника по ортопедия и
травматология
4. Адвокат Татяна Кекевска - правоспособен юрист
5. Желязка Костадинова Цанева - фелдшер в болнична аптека
Резервни членове: 1. адвокат Христо Панайотов - правоспособен юрист
2.
Ваня Бонева Богданова - ръководител Звено „ОП”
проведе своето първо заседание:
I.
Председателят на комисията
обяви
Заповед №
РД-1016/03.01.2018 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 04.01.2018 г.,
изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП е получил от деловодителя в
деловодството на възложителя списък с постъпилите оферти, ведно със три
броя оферти със следните входящи номера:
1. „ИМПЛАНТ Г” ООД, гр. Етрополе, вх. № ПД - 03-226/19.12.2017г.,
9,50 часа
2. „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРС” ООД, гр. София, вх. № ПД-03233/21.12.2017г., 10,15 часа
3. „ЕКОС МЕДИКА” ООД, град София, вх. № ПД № 03235/28.12.2017г., 9,50 часа
4. „СИКО-ФАРМА” ЕООД, град София, ПД 03-236/29.12.2018г., 9,10
часа
5. „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, град Пловдив, вх. № ПД -03238/29.12.2018г., 15,00 часа
II.
Председателят на комисията констатира, че на заседанието на
комисията не
присъстват участници
в процедурата или техни
упълномощени представители, или представители на средства за масова
информация.
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III. След получаване на списъка на постъпилите оферти, членовете
на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл.
51, ал. 13 от ППЗОП.
IV. Списъкът на представените на комисията оферти по реда на
тяхното постъпване е:
1. „ИМПЛАНТ Г” ООД, гр. Етрополе, вх. № ПД - 03-226/19.12.2017г.,
9,50 часа
2. „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРС” ООД, гр. София, вх. № ПД-03233/21.12.2017г., 10,15 часа
3. „ЕКОС МЕДИКА” ООД, град София, вх. № ПД Ш 03235/28.12.2017г., 9,50 часа
4. „СИКО-ФАРМА” ЕООД, град София, ПД 03-236/29.12.2018г., 9,10
часа
5. „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, град Пловдив, вх. № ПД -03238/29.12.2018г., 15,00 часа
V. Членовете на комисията установиха, че всички опаковки, 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.
VI. Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по
реда на тяхното постъпване.
Отвориха се офертите на участниците в посочената по-горе поредност
на постъпването им:
1. Отвори се опаковката на „ИМПЛАНТ Г” ООД:
1.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 5. Трима от членовете на комисията подписаха
запечатания непрозрачен плик за предлаганите ценови параметри и
останалите документи.
2. Отвори се опаковката на „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРС” ООД.
2.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 14
запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”
и посочени на всеки плик наименования и номера на обособени позиции.
Номерата
на
обособените
позиции
са:
№
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. Трима от членовете на комисията
подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлаганите ценови
параметри и останалите документи.
3. Отвори се опаковката на „ЕКОС МЕДИКА” ООД:
3.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” с
посочени на наименование и номер на обособена позиция. Номера на
обособената позиция е № 21. Трима от членовете на комисията подписаха
запечатания непрозрачен плик за предлаганите ценови параметри и
останалите документи.
4. Отвори се опаковката на „СИКО-ФАРМА” ЕООД
4.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Трима
от членовете
на
комисията
подписаха запечатания
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непрозрачен плик за предлаганите ценови параметри и останалите
документи.
5. Отвори се опаковката на „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД:
5.1.
Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за
обособени позиции № 23, 23 и 24. Трима от членовете на комисията
подписаха запечатания непрозрачен плик за предлаганите ценови
параметри и останалите документи.
С тези действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията
ще
продължи
своята
работа
като
ще
разгледа
представените от участниците документи, свързани с личното
им
състояние и критериите за подбор на 29.01.2018г.
Комисията в посочения по-горе състав продължи своята работа на
29.01.2018г. като разгледа представените от участниците ЕЕДОП.
1. Комисията разгледа представения от участника „ИМПЛАНТ Г” ООД
ЕЕДОП. Комисията извърши съответните справки, провери ЕЕДОП и
установи, че не са налице липси, непълноти или несъответствия на
информацията, попълнена от участника в ЕЕДОП относно изискванията
на възложителя за личното състояние и критериите за подбор, посочени в
обявлението за поръчката и утвърдената документация.
2. Комисията разгледа представения от участника „ЮНИВЪРСИТИ
МЕДИКАЛ РИСЪРС” ООД ЕЕДОП. Комисията извърши съответните
справки и провери единния европейски документ.
Комисията установи, че участникът е посочил в част IV „Критерии за
подбор”, раздел „а” : ”Общо указание за всички критерии за подбор”, в
графа „Спазване на всички изисквани критерии за подбор” , че не отговаря
на изискваните критерии за подбор. В раздел „В” - „Технически и
професионални способности” участникът е посочил, че получател на
доставките, извършвани от него на медицински изделия за ортопедия и
травматология е МБАЛ „Света Анна” Варна. В графа „дати” участникът е
посочил 2015г. - до момента.
Предвид това и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, вр. с чл. 104, ал.
4 от ЗОП, вр. с чл. 54, ал. от ЗОП, чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП и чл. 147,
ал. 1 от Търговския закон, Възложителят дава възможност да посочи
датата, месеца и годината на сключване на договора за доставка с МБАЛ
„Света Анна” Варна и неговия срок, за да може комисията да прецени
налице ли е изискването на възложителя участникът да е изпълнил поне
една доставка с предмет, идентична или сходна с предмета на
обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата, съгласно изискването на възложителя
доставката да е изпълнена, а съгласно обявлението за поръчка и
утвърдената документация - стр. 10 „изпълнена” е тази доставка, чието
изпълнение е приключило в рамките на три години, считано от датата на
подаване на офертата на участника.
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Представеното удостоверение за добро изпълнение не установява
изпълнение на доставки, а само препоръка за надежност на участника.
След справка в АОП комисията установи, че участникът е страна по и
договори за доставка с други лечебни заведения, чиито срок е изтекъл към
датата на подаване на офертата му - 29.12.2017г
Предвид това и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5
работни дни от получаване на настоящия протокол, Възложителят изисква
участникът да представи нов ЕЕДОП, в който да посочи дата, месец и
година на сключване на посочения договор с МБАЛ „Света Анна” Варна и
неговия срок, и да посочи други договори, по които е страна и срокът на
изпълнение на които е изтекъл.
В противен случай Възложителят ще приеме, че участникът не
отговаря на критерия за подбор технически и професионални способности
- изпълнение на поне една доставка през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата
3. Комисията разгледа представения ЕЕДОП от участника „ЕКОС
МЕДИКА” ООД. Комисията извърши съответните справки, провери ЕЕДОП
и установи, че не са налице липси, непълноти или несъответствия на
информацията, попълнена от участника в ЕЕДОП относно изискванията
на възложителя за личното състояние и критериите за подбор, посочени в
обявлението за поръчката и утвърдената документация
4. Комисията разгледа представения ЕЕДОП от участника „СИКОФАРМА” ЕООД ООД. Комисията извърши съответните справки, провери
ЕЕДОП и установи, че не са налице липси, непълноти или несъответствия
на информацията,
попълнена
от участника
в
ЕЕДОП
относно
изискванията на възложителя за личното състояние и критериите за
подбор,
посочени
в
обявлението
за
поръчката
и
утвърдената
документация. В представения ЕЕДОП участникът е посочил, че подава
оферта за обособена позиция № 1, 2, 3, 4 и 27.
5. Комисията разгледа представения от участника „ЕЛЕКТРО МЕД
БЪЛГАРИЯ” ЕООД. Комисията извърши съответните справки, провери
ЕЕДОП и установи, че са налице липси, непълноти или несъответствия на
информацията, попълнена от участника в ЕЕДОП относно изискванията
на възложителя за личното състояние и критериите за подбор, посочени в
обявлението за поръчката и утвърдената документация.
Комисията установи, след направена справка в Търговският регистър,
че едноличен собственик на капитала на участника „ЕЛЕКТРО МЕД
БЪЛГАРИЯ” ЕООД е „ПОПОВ КОМЕРС 2006” ЕООД, ЕИК 160074159.
Представеният от Участника ЕЕДОП е подписан само от управителя на
„ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД. Съгласно чл. 41, ал. 1 ППЗОП, когато
обстоятелствата по чл. 54, ал.1 , т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се
отнасят до повече от едно лице всяко от тях попълва отделен ЕЕДОП - в
случая тези лица са управителят на „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и
управителят на „ПОПОВ КОМЕРС 2006” ЕООД - последното дружество едноличен собственик на капитала на участника. С оглед на това,
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комисията приема, че наличието или липсата на основанията по чл. 54
ЗОП, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и посочените от Възложителя основания по чл. 55, ал.
1, т. 5 от ЗОП следва да бъдат декларирани и от представляващия „Попов
Комерс 2006” ЕООД.
Комисията установи, че участникът е посочил в Част IV „ Критерии за
подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” , графа
’’обществени поръчки за доставка и обществени поръчки за услуги” , че е
сключил договори за доставка с:
•

УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД от дата 24.10.2016г.

•

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”АД от дата 29.08.2016г

• МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, гр. Ямбол от дата 20.01.2015г., без
да посочи сроковете, за които са сключени тези договори.
След направена справка в АОП - обявление за възложена поръчка с
предмет „Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на
УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД Пловдив”, комисията установи, че
изпълнението на договора на участника с УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД не е
приключило. Договорът е сключен на 24.10.2016 год. за срок от 24 месеца,
т.е срока на договора е до 24.10.2018г.
Комисията извърши справка в АОП относно обявление за възложена
поръчка на МБАЛ ,Д-р Братан Шукеров” АД с предмет: „Доставка на
медицински консумативи”. Видно е, че участникът „ЕЛЕКТРО МЕД
БЪЛГАРИЯ” ЕООД е сключил на 29.08.2016 год. договор за доставка на
медицински консумативи за срок от 12 месеца, т.е. към датата на
подаване на офертата на този участник едногодишният срок на договора е
изтекъл.
От информацията в АОП за изпълнението на договор за обществена
поръчка на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, комисията установи, че договорът
с „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е сключен на 20.01.2015г. за срок от
24 месеца и към датата на подаване на офертата на участника е изтекъл
неговия срок.
С оглед изложеното, комисията приема, че участникът е изпълнил поне
един договор, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата
поръчка през последните три години, считано от дата на подаване на
офертата.
Предвид това и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, вр. с чл. 104, ал.
4 от ЗОП, вр. с чл. 54, ал. от ЗОП, чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП и чл. 147,
ал. 1 от Търговския закон, Възложителят изисква участникът „ЕЛЕКТРО
МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД да представи ЕЕДОП, подписан от управителя на
дружеството „Попов Комерс 2006” ЕООД, ЕИК 160074159, в който да
декларира налице ли са основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и
основанието по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, като попълни допълни част III:
„Основания за изключване” .
Комисията указва на участника, че в срок до 5 работни дни от
получаване на настоящия протокол, същият следва да представи нов
ЕЕДОП, подписан от управителя на „Попов Комерс 2006” ЕООД, ЕИК

