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    Дата: 24.03.2020г. 

 

ДОКЛАД 

По чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП 

 

от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-10-848/03.12.2019 год. на 

изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД за разглеждане, оценяване 

и класиране на подадените оферти в открита процедура по ЗОП “Доставка на общоболнични и 

анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на УМБАЛ 

„Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора“. Комисията е назначена в състав: 

 

Председател: 

1. Д-р Георги Минков – зам. Директор медицински дейности  

 

Членове: 

2. Доц. д-р Георги Арабаджиев – Началник КАИЛ 

3. Ваня Богданова – ръководител ЗОП 

4. Адв. Татяна Кекевска – външен експерт 

5. Желязка Цанева - фелдшер 

 

Резервни членове: 

1. Катерина Чалъкова – юрисконсулт ЗОП 

2. Снежана Марокова – Главна мед. сестра 

3. Светомир Младенов - счетоводител  

 

 Поради обективна невъзможност да присъстват на заседанието на комисията редовните 

членове Доц. д-р Георги Арабаджиев и Желязка Цанева бяха заменени от резервните членове 

Катерина Чалъкова и Светомир Младенов. 

 

 І. На 04.12.2019 год., от 11:00 часа комисията проведе своето първо заседание.  

Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10-848/03.12.2019 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 03.12.2019 г., изготвен 

на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП е получил от деловодителя в деловодството на  лечебното 

заведение списък с постъпилите оферти, ведно с 10/десет/ плика с документи със следните 

входящи номера:  

1. „КА-М МЕДИКЪЛ“ ЕООД -  гр. София, ул. „Луи Айер“ № 82, Вх.№ ПД -03-250/ 

25.11.2019г., 12:38 часа; 

2. „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД – гр. София, Мусагеница, ул.“Въртопо“ 47, вх.Б, ет.3, 

ап.14, Вх.№ ПД- 03-257/28.11.2019г., 14:52 часа; 

                 

 

          УТВЪРДИЛ:
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3. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, Вх. №: ПД 

– 03- 268/ 02.12.2019г., 12:37 часа; 

4. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. София, ж.к. Младост 1, ул. 

„Димитър Моллов“ бл. 28Б, Вх.№ ПД – 03- 270/03.12.2019г., 09:52 часа; 

5. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - гр. София, ул. „Т. Александров“ №179, бл. 79, Вх. № 

ПД – 03 – 271/03.12.2019г. , 09:57 часа; 

6. „ЕЛПАК ТРЕЙДИНГ“ЕООД – гр. Варна, ул. Иван Богоров“ 12, ет.2, Вх. № ПД– 03- 

272/03.12.2019г., 11:28 часа; 

7. „МЕДИКАРД“ ООД – гр.София, ул. „Иван Сусанин“ №44, Вх.№ ПД – 03 – 

273/03.12.2019г, 12:56 часа; 

8. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД – гр. София, Район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, 

Софарма Бизнес Тауър“ сграда А, ет.12, Вх. № ПД – 03 – 274/03.12.2019г, 13:00 часа; 

9. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД – гр. София, ул. „Христофор Колумб“ 64, сграда А2, 

Офис 111, 114, Вх. № ПД – 03- 275/ 03.12.2019, 13:20 часа; 

10. „МЕДИЛОН“ ЕООД  - гр. София, бул. „България“ 98, бизнес сграда Астра, Бх. Д, ет.2, 

офис 4Д, Вх. № ПД – 03 – 276/03.12.2019г., 13:54 часа; 

 

        II.  Председателят на комисията констатира, че на заседанието на комисията не присъстват 

представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, или 

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. 

Членовете на комисията установиха, че всички опаковки,  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. 

       IV. Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на тяхното 

постъпване: 

     1. Отвори се опаковката на „КА-М МЕДИКЪЛ“ ЕООД. 

 Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в 

опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: „КА-М МЕДИКЪЛ“ ЕООД, ЕЕДОП – pdf; 

hml.  

1.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 2/два/ запечатани 

непрозрачни плика с надпис: 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №11 – Уреди за ендоскопия и 

ендохирургия; ном.11.2 – Троакари за лапароскопска хирургия. Еднократни 10мм“; 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №33 – Съшиватели“; 

  

2. Отвори се опаковката на „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД. 

 Трима от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачeн плик за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в 

опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: „ЕЕДОП”.  

2.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1/един/ запечатан 

непрозрачен плик с надпис: 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 28 Консумативи за инжекторни 

системи EMPOWER CTA; 

 

3. Отвори се опаковката на „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 
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 Трима от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачeн плик за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в 

опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: „ЕЕДОП”.  

3.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 17/седемнадесет/ 

запечатани непрозрачни плика с надпис: 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 7, н.ед.7.1 „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; 

Email: edstlink_pv@mail.orbitel.bg; 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 7, н.ед.7.2 „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; 

Email: edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 16, н.ед.16.5 „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; 

Email: edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 16, н.ед.16.7 „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; 

Email: edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 19, н.ед.19.1 „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; 

Email: edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 19, н.ед.19.2 „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; 

Email: edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 19, н.ед.19.3 „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; 

Email: edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 19, н.ед.19.4 „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; 

Email: edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 26, „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; Email: 

edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 28  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; Email: 

edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 31  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; Email: 

edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 36  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; Email: 

edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 42  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; Email: 

edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 44  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; Email: 

edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 45  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; Email: 

edstlink_pv@mail.orbitel.bg 
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 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 47  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; Email: 

edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция 53  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 87, тел. 032/644-588, факс 032/642706; Email: 

edstlink_pv@mail.orbitel.bg 

 

4. Отвори се опаковката на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 

 Трима от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачeн плик за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в 

опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: „ЕЕДОП МТИ ООД”.  

4.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 31/тридесет и 

един/ запечатани непрозрачни плика с надпис: 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №5 консумативи за 

новородени, ном. 5.3 консумативи за новородени;  

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №5 консумативи за 

новородени, ном. 5.4 интубационна тръби; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №5 консумативи за 

новородени, ном. 5.5 нелатонов катетър за аспирация на новородено; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №7 регистрираща хартия за 

ЕКГ, ном. 7.2; регистрираща хартия за ЕКГ; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №15 Назални и орални 

въздуховоди, 15.3 Назални и орални въздуховоди; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №15 Назални и орални 

въздуховоди, 15.4 Назални и орални въздуховоди; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №15 Назални и орални 

въздуховоди, 15.5 Назални и орални въздуховоди; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №16 Консумативи за клинична 

лаборатория, 16.7 игли; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №17 Катетри и уретралрални и 

уринаторни торби, 17.1 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №17 Катетри и уретралрални и 

уринаторни торби, 17.3 Катетри уретрални; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №17 Катетри и уретралрални и 

уринаторни торби, 17.4 Катетри уретрални; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №17 Катетри и уретралрални и 

уринаторни торби, 17.5 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №17 Катетри и уретралрални и 

уринаторни торби, 17.6 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №17 Катетри и уретралрални и 

уринаторни торби, 17.7 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №17 Катетри и уретралрални и 

уринаторни торби, 17.5 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №19 Еднократни чаршафи, 

19.1 Чаршафи еднократни нестерилни; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №19 Еднократни чаршафи, 

19.2 Ролка еднократни чаршафи; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №19 Еднократни чаршафи, 

19.4 Чаршафи еднократни стерилни; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №21 Хирургични игли за шиене 

за многократна употреба от неръждаема стомана; 
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 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №39 Вакутейнери 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №42 Натронкалк 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №44 Ръкавици Нестерилни 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №45  Ръкавици Хирургични, 

Стерилни без пудра; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 47 КЕР Денажи 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 48 Гофриран дренаж 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 49 Урологични сетове 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 50 Водачи за интубационни 

тръби 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №51 Маски за анестезия 

многократни 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №52 Регионална анестезия 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №53 Трахеостомни канюли; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 54 Ендотрахеални и 

Ендобронхеални тръби 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 55 Стерилно операционно 

фолио 

 

5. Отвори се опаковката на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

 Трима от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачeн плик за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в 

опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: „ЕЕДОП МТИ ООД”.  

 5.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 17/седемнадесет/ 

запечатани непрозрачни плика с надпис: 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №3 – контейнери и банки тип 

торбичка. Дренаж и комплекти, 3.3 контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и комплекти 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №3 – контейнери и банки тип 

торбичка. Дренаж и комплекти, 3.4 контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и комплекти 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №3 – контейнери и банки тип 

торбичка. Дренаж и комплекти, 3.5 контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и комплекти 

 „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №5 – консумативи за 

новородени. 5.4 интубационни тръби 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №5 – консумативи за 

новородени. 5.5 нелатонов катетър за аспирация на новородено; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №6 – трипътни кранчета, 

удължители, 6.4 удължители; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №7 – регистрираща хартия за 

ЕКГ, 7.2 Регистрираща хартия за ЕКГ 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №10 Сонда за хранене, 10.1 

Сонда за хранене 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №10 Сонда за хранене, 10.2 

Сонда за хранене 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №19 еднократни чаршафи, 

19.1 Чаршафи еднократни нестерилни 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №19 еднократни чаршафи, 

19.2 Ролка еднократни чаршафи 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №19 еднократни чаршафи, 

19.4 Чаршафи еднократни стерилни 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №26 ларенгиални маски 
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 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №30 средства за прибиране на 

рани 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 36 спринцовки 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №44 ръкавици, нестерилни 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №45 ръкавици, хирургични, 

стерилни без пудра; 

 

6. Отвори се опаковката на „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД. 

 Трима от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачeн плик за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в 

опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД ,ЕЕДОП”.  

 6.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 10/десет/ 

запечатани непрозрачни плика с надпис: 

 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 4 ГЕЛОВЕ, ПАСТИ 

ЗАДИАГНОСТИЧНИ АПАРАТИ, ном.4.3 ЕЛЕКТРОДНА ПАСТА ЗА ДЕФИБРИЛАТОР; 

 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №7 РЕГИСТРИРАЩА 

ХАРТИЯ ЗА ЕКГ, ном. №7.1 ЕКГ ХАРТИЯ 210х30; 

 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №9 ПЪНЧОВЕ ЗА 

БИОПСИЯ, ном. №9.1 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 2.0 ММ; 

 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №9 ПЪНЧОВЕ ЗА 

БИОПСИЯ, ном. №9.2 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 2.5 ММ; 

 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №9 ПЪНЧОВЕ ЗА 

БИОПСИЯ, ном. №9.3 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 3.0 ММ; 

 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №9 ПЪНЧОВЕ ЗА 

БИОПСИЯ, ном. №9.4 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 3.5 ММ; 

 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №9 ПЪНЧОВЕ ЗА 

БИОПСИЯ, ном. №9.5 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 5.0 ММ; 

 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №40 ТЕСТ СЕРУМИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ ГРУПИ; 

 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №41 ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА 

ГЛЮКОМЕРИ ТИП „GLUCODR AGM-2100”; 

 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №46 МУНДЩУЦИ 

 

7. Отвори се опаковката на „МЕДИКАРД“ ООД. 

 Трима от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачeн плик за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в 

опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: „,ЕЕДОП - МЕДИКАРД ООД”.  

7.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 3/три/ 

запечатани непрозрачни плика с надпис: 

 „Предлагани ценови параметри“ по номенклатура №11.2 от Обособена позиция №11 

 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №31 

 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №53 

 

8. Отвори се опаковката на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД. 

 Трима от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачeн плик за 

предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в 

опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, eEЕДОП, esp-

response 00536-2019-0014”.  

8.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 5/пет/ 

запечатани непрозрачни плика с надпис: 
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 „Предлагани ценови параметри“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №36 „СПРИНЦОВКИ“ 

„Софарма Трейдинг“ АД 

 „Предлагани ценови параметри“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №37 „ХИРУРГИЧНИ 

КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ“ „Софарма Трейдинг“ АД 

 „Предлагани ценови параметри“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №39 „ВАКУТЕЙНЕРИ“ 

„Софарма Трейдинг“ АД 

 „Предлагани ценови параметри“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №44 „РЪКАВИЦИ 

НЕСТЕРИЛНИ“ „Софарма Трейдинг“ АД 

 „Предлагани ценови параметри“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №45 РЪКАВИЦИ, 

ХИРУРГИЧНИ, СТЕРИЛНИ БЕЗ ПУДРА“ „Софарма Трейдинг“ АД 

 

9. Отвори се опаковката на „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД 

Трима от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачeн плик за предлагани 

ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. 

Установи се наличието на диск с надпис: „Попълнен EЕДОП”.  

9.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 

12/дванадесет/ запечатани непрозрачни плика с надпис: 

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №5, ном. 5.5 „Б.Браун 

Медикал“ЕООД; 

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №6, ном. 6.2 „Б.Браун 

Медикал“ЕООД 

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №6, ном. 6.3 „Б.Браун 

Медикал“ЕООД 

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №6, ном. 6.4 „Б.Браун 

Медикал“ЕООД 

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №18, ном. 18.1 „Б.Браун 

Медикал“ЕООД 

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №18, ном. 18.3 „Б.Браун 

Медикал“ЕООД 

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №18, ном. 18.4 „Б.Браун 

Медикал“ЕООД 

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №18, ном. 18.5 „Б.Браун 

Медикал“ЕООД 

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №18, ном. 18.6 „Б.Браун 

Медикал“ЕООД 

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №30 „Б.Браун 

Медикал“ЕООД 

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №41 „Б.Браун 

Медикал“ЕООД 

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №49 „Б.Браун 

Медикал“ЕООД 

 

10. Отвори се опаковката на „МЕДИЛОН“ ЕООД 

Трима от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачeн плик за предлагани 

ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. 

Установи се наличието на диск с надпис: „Попълнен EЕДОП”.  

10.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 3/трите/ 

запечатани непрозрачни плика с надпис: 

 „Предлагани ценови параметри за Об. поз. №1.1 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ 

„МЕДИЛОН“ ЕООД 
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  „Предлагани ценови параметри за Об. поз. №5.4 ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ 

/КОНСУМАТИВИ ЗА НОВОРОДЕНИ/  „МЕДИЛОН“ ЕООД 

 „Предлагани ценови параметри за Об. поз. №43 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ 

„МЕДИЛОН“ ЕООД 

 

С тези действия приключи публичната част от работата на  комисията. 

 

V. Комисията продължи своята работа на 09.12.2019г. от 11:00 часа, като разгледа 

посочените от участниците в еЕЕДОП данни относно поставените от Възложителя изисквания 

към личното им състояние и критерии за подбор. 

1. Комисията установи, че участникът „КА – М МЕДИКЪЛ“ ЕООД е представил 

еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Катерина Емилова 

Божкова.  

         След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Катерина Емилова 

Божкова.  

         Участникът е представил Опис на документите в офертата; Декларация за съгласие за 

обработка на лични данни, Декларация за липса на свързаност с друг участник; 

След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното: 

   1.1 В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация, 

непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във 

връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване. 

 В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава 

безсрочно Рег.№ IV-P-T/ MU-1324/11.08.2016 г. Обхват: Търговия на едро с медицински изделия; 

и е вписан в търговски регистър. 

 В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните 

изпълнени доставки: 

 Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги 

Странски” ЕАД – Плевен”, Сума 250 445.00 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 18-05-2017 - 

Крайна дата 26-06-2019, Получател: „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”. 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: 

 1. Катерина Божкова - Управител Отговаря за доставките на поръчкитена всички 

лечебни заведения .Участие в международни изложения и семинари, относно техническите 

характеристики и качество на медицинските изделия ,предмет на настоящата поръчка 2. 

Милена Спасова - Търговски сътрудник Отговаря за коректното изпълнение на договорните 

отношения с лечебните заведения, имащи сходен предмет на обществена поръчка. Участие в 

международни изложения,относно продуктите,предмет на поръчката. 3. Спас Спасов - 

Отговорник за контрола на качеството Отговаря за спазване на директивите по стандарт ISO 

9001:2015 

 Съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗМИ, търговците на едро с медицински изделия следва да 

осигуряват и поддържат документирана система за проследяване безопасността на 

медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на 

медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност по смисъла на 

глава седма. Съгласно чл. 82, ал. 4 ЗМИ, към документацията по ал. 3 се съхраняват партидните 

сертификати на медицинските изделия за срок 5 години и се предоставят при поискване от  

инспектори и експерти от ИАЛ. 
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 Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати 

за автентичност. 

В поле За поръчки за доставки Сертификати от институции по контрол на 

качеството участникът е декларирал, че притежава: „Locamed - Оторизационно писмо – валидно 

до 31.12.2021г.; ЕС Сертификат според изискванията на Директива 93/42/ЕЕС Сертификат 

№ 812.180129– валиден до 28.01.2023г.; Декларация за съответствие – Сертификат № 

03159495; Purple Surgical Оторизационно писмо; ЕС Сертификат според изискванията на 

Директива 93/42/ЕЕС Сертификат № GB 02/58682; Декларация за съответствие . 

 В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

участникът е декларирал, че притежава сертификат за качество ISO 9001:2015. Валиденот 

27.09.2019 г. до 26.09.2022 г. Сертификат № 32 100 160097 Обхват:Внос и продажба на 

медицински изделия и консумативи. Инсталиране и гаранционно сервизно обслужване на 

медицинска техника.Издаден(о) отТЮФ НОРД България ЕООД.  

С оглед горните констатации и изискванията на Възложителя в раздел ІV. ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, т. 3.2 от утвърдената 

документация, комисията дава възможност на участника в срок от 5 /пет/работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи на Възложителя нов еЕЕДОП с коректно 

попълнена информация в раздел В: Технически и професионални способности, Управление 

на веригата на доставка, а именно - осигурява и поддържа ли документирана система,  

съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ. 

 

2.   Комисията установи, че участникът „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД  е представил 

еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Йордан Минчев Джулев. 

        След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Йордан Минчев 

Джулев. 

 Участникът е представил Опис на документите в офертата; Декларация за съгласие за 

обработка на лични данни, Декларация за липса на свързаност с друг участник. 

         След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното: 

 2.1. Част II: Информация за икономическия оператор, A: Информация за икономическия 

оператор, в поле Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в 

официален списък на одобрени икономически оператори или дали има еквивалентен 

сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система или система за 

предварително класиране)?,  а) Посочете наименованието на списъка или сертификата и 

съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо участникът е 

декларирал: Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - ІV-Р-Т / МИ-503 / 

10.08.2009 

   В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, свързани 

с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация, 

непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във 

връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - ІV-Р-Т / МИ-503 /10.08.2009; и е вписан 

в търговски регистър в държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към 

Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои 

държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните 

изпълнени доставки: 
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 Доставка на консумативи за инжектор, Сума 3124.80 BGN (Bulgarian Lev) Начална 

дата 04-11-2019 - Крайна дата 04-11-2019, Получател: УМБАЛ "Лозенец"; 

         В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че прилага 

собствена система за управление и проследяване на веригата на доставка.  

        Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати 

за автентичност. 

         В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството 

участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи, удостоверяващи 

стандарти за осигуряване на качеството. 

         В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати удостоверяващи стандарти за 

осигуряване на качеството. 

 Участникът е следвало да посочи в еЕЕДОП какъв сертификат притежава, обхвата му, до 

кога е валиден и органът, който го е издал. 

Съгласно горните констатации комисията дава възможност на участника в срок от 5 

/пет/работни дни от получаване на настоящия протокол да представи на Възложителя нов 

еЕЕДОП с коректно попълнена информация в раздел В, За поръчки за доставки: Сертификати 

от институции по контрол на качеството какъв сертификат притежава, обхвата му, до кога е 

валиден и органът, който го е издал. 

 

3. Комисията установи, че участникът „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представил 

еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Кръстьо Веселинов Белев. 

 След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Кръстьо Веселинов 

Белев, а съдружници са Владимир Кръстев Белев и Веселин Кръстев Белев. 

 Участникът е представил Опис на документите в офертата; Декларация за съгласие за 

обработка на лични данни,  Декларация относно срока на доставка, Декларация относно 

остатъчния срок на годност на предлаганите медицински консумативи и изделия,Декларация, че 

предлаганите медицински изделия отговарят на БДС, на международните стандарти и 

изисквания на ЗМИ, имат нанесена „СЕ“ маркировка, имат инструкция за употреба на български 

език, имат нанесен партиден номер, отговарят на стандартите за качество, притежават 

Декларация за съответствие, съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ, доставените медицински изделия ще 

имат остатъчен срок на годност  не по-малък от 75 %  от обявения от производителя към датата 

на всяка доставка, Декларация за съгласие за отложено плащане в срок до 60 календарни дни, 

Декларация за срока на валидност на договора. 

 Участникът не е представил Декларация за липса на свързаност с друг участник, Образец 

№6, каквото е изискването на Възложителя на стр. 11 от утвърдената документация, а именно: 

За доказване на липсата на посочените специфични национални основания за отстраняване от 

процедурата участниците декларират: - че представляваното от тях търговско дружество не 

е свързано лице с друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществената 

поръчка.     

  След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:                                                                                                           

  В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, свързани 

с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация, 

непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във 

връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава безсрочно 

Разрешение Рег. № IV-Р-Т/МИ 058/20.09.2007г. за търговия с всички категории медицински 

консумативи; Издаден(о) отИАЛ, Търговски регистър и е вписан в търговския регистър. 
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 В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните 

изпълнени доставки: 

 Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на 

МБАЛ "Д-р Тота Венкова"АД, гр. Габрово, Сума 37587.33 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 08-

11-2016 - Крайна дата 08-11-2017, Получател: МБАЛ"Д-р Тота Венкова"АД, гр.Габрово; 

 Доставка на медицински консумативи, Сума 83352.92 BGN (Bulgarian Lev), Начална 

25-07-2016 - Крайна дата 25-07-2018, Получател: МБАЛ "Д-р Иван Селимински"АД, гр.Сливен; 

 Описание Доставка на медицински консумативи, Сума 21459.58 BGN (Bulgarian 

Lev), Начална дата 01-09-2016 - Крайна дата 31-08-2017, Получател: МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" 

АД, гр.Смолян; 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че поддържа 

документирана система съгласно изискванията на чл.82, ал.3 от ЗМИ. 

          Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати 

за автентичност. 

 В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи, 

удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството. 

В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати удостоверяващи стандарти за 

осигуряване на качеството. 

 Участникът е следвало да посочи в еЕЕДОП какъв сертификат притежава, обхвата му, до 

кога е валиден и органът, който го е издал. 

Съгласно горните констатации комисията дава възможност на участника в срок от 5 /пет/ 

работни дни от получаване на настоящия протокол да представи на Възложителя нов еЕЕДОП с 

коректно попълнена информация в раздел В, За поръчки за доставки: Сертификати от 

институции по контрол на качеството какъв сертификат притежава, обхвата му, до кога е 

валиден и органът, който го е издал и Декларация Образец 6 за липсата на свързаност с друг 

участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка. 

 

4. Комисията установи, че участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД е представил диск с надпис „ЕЕДОП МТИ ООД”. 

Участникът е представил Опис на документите в офертата; Декларация за липса на 

свързаност с друг участник, Декларация за съгласие за обраборка на лични данни от Йонка 

Христова Гетова- Христанова, Декларация за съгласие за обраборка на лични данни от Славина 

Христанова Христанова, Декларация за съгласие за обраборка на лични данни от Йордалина 

Димитрова Димитрова, Декларация от Йордалина Димитрова Димитрова, че представляваното 

от нея дружество осигурява и поддържа документирана система по чл.82, ал.3 и 4 от ЗМИ. 

Комисията направи три неуспешни опита на три отделни компютъра да отвори диска и да 

прочете записания на него ЕЕДОП-а. Комисията се обърна към системния администратор на 

лечебното заведение, който констатира, че дискът е силно надраскан, което е причината да не 

може да бъде разпознат и разчетен от компютрите. 

Съгласно горните констатации и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията дава 

възможност на участника в срок от 5 /пет/работни дни от получаване на настоящия протокол 

да представи на Възложителя нов диск със записан на него еЕЕДОП. 

 

5. Комисията установи, че участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представил 

еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Валентин Христов Кръстев 

и от едноличния собственик на капитала Георги Валентинов Кръстев.           

След справка в търговския регистър се установи, че управител на дръжеството е Валентин 

Христов Кръстев, а едноличен собственик на капитала е Георги Валентинов Кръстев. 
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Участникът е представил Опис на документите, Декларация за съгласие за обраборка на 

лични данни; Декларация, че приема 24-месечен срок за изпълнение на поръчката; Декларация, 

че приемат да доставят мед. изделия, обект на поръчката в срок от 24 часа след получаване на 

писмена заявка от възложителя и до 6 часа при спешна заявка; Декларация, че медицинските 

изделия имат нанесена „СЕ“ маркировка; Декларация, че остатъчния срок на годност на 

доставените изделия и консумативи няма да бъде по – малък от 80 %от указания върху 

опакованата доставка; Декларация, че приемат отложеното плащане , в срок от 60 дни след 

извършена доставка; Декларация, че регистриращата хартия за ЕКГ по ном 7.2 е съвместима с 

апарата, посочен от възложителя; Декларация за липсата на свързаност с друг участник. 

 След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, свързани с 

наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 

вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 

нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне на 

придружаващи документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата 

и специфичните национални основания за изключване. 

        В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия №. ІV-Р-Т/ ми-109//02.11.2007, Издадено 

отИАЛ и е вписан в търговския регистър. 

        В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните 

изпълнени доставки: 

 Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Асеновград" 

ЕООД, Сума 32750.50 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 30-08-2018 - Крайна дата 29-08-2019, 

Получател: "МБАЛ Асеновград" ЕООД; 

 „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, 

разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-

р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от 

възложителя заявки”, със срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договора за 

обществена поръчка, Сума 178925.50 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 19-12-2017 - Крайна 

дата 18-12-2018, Получател: МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч. 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че осигурява и 

поддържа документирана система за проследяване на веригата на доставките,съгласно 

изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ. 

       Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати 

за автентичност. 

        В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството 

участникът е отбелязъл с „да“, че притежава “СЕ” Сертификати от независими органи, 

удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството. 

         В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

участникът е декларирал, че притежава ISO 9001:2015 № 39455/А001/uk/ en. 

         Участникът е следвало да посочи в еЕЕДОП какъв обхвата на притежавания сертификат, 

до кога е валиден и органът, който го е издал. 

         Съгласно горните констатации комисията дава възможност на участника в срок от 5 

/пет/работни дни от получаване на настоящия протокол да представи на Възложителя нов 

еЕЕДОП с коректно попълнена информация в раздел В, За поръчки за доставки: Сертификати 

от институции по контрол на качеството какъв сертификат притежава, обхвата му, до кога е 

валиден и органът, който го е издал. 

6. Комисията установи, че участникът “ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД е представил еЕЕДОП 

на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Пламен Антонов Калайджиев.           
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След справка в търговския регистър се установи, че управител на дръжеството е Пламен 

Антонов Калайджиев.   

Участникът е представил Опис на документите в офертата, Декларация за     съгласие за 

обработка на лични данни и Декларация за липса на свързаност с друг участник . 

 След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, свързани с 

наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 

вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 

нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне на 

придружаващи документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата 

и специфичните национални основания за изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава  

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег.№ BG/WDA/ MD-0113 от 06.03.2019 

г и  е вписан в Търговския регистър.   

 В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните 

изпълнени доставки: 

 Доставка на медицински консумативи на МУ-МФ Деканат гр. София, Сума 2286.00 

BGN (Bulgarian Lev), Начална дата14-06-2019 - Крайна дата 26-08-2019, Получател: Медицински 

университет София, Медицински факултет, ул. "Г.Софийски" 1, Мирослава Новкова; 

 Доставка на реактиви за трансфузионна хематология за СБАЛОТ Витоша ЕООД, 

Сума 119.10 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 18-03-2019 - Крайна дата 18-03-2019, Получател: 

СБАЛОТ Витоша ЕООД, гр.София, бул. Симеоновско шосе 108 Б, Д-р Орлин Филипов; 

 В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че е въвела 

и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ (ERP 

система). Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати 

за автентичност. 

 В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи, 

удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството. 

В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

участникът е декларирал, че притежава Сертификат ISO 9001: 2015, с обхват: Внос, продажба, 

инсталиране и сервиз на медицинско оборудване, обзавеждане и апатарура, инструменти и 

консумативи, апарати със специфични функции и приложения, Издаден на 25.03.2019 г. от QS 

Zurich AG. 

Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които 

отговарят на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника “ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ 

ЕООД. 

 

7. Комисията установи, че участникът “МЕДИКАРД“ ООД е представил еЕЕДОП на 

електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Борис Николов Конев.           

След справка в търговския регистър се установи, че управител на дръжеството е Борис 

Николов Конев, а съдружници са Васко Василев Бояджиев и Борис Николов Конев. 

Участникът е представил  Декларация за съгласие за обработка на лични данни и 

Декларация за липса на свързаност с друг участник . 

 След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, свързани с 

наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 

вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 

нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне на 
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придружаващи документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата 

и специфичните национални основания за изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, Рег. №IV-Р-Т/МИ-291/31.01.2008 г. и 

разрешение за промяна №IV-П-Т/МИ1124/14.10.2014г, издадено от Изпълнителна агенция по 

лекарства /ИАЛ/, и е вписан в търговския регистър. 

 В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните 

изпълнени доставки: 

 Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на 

ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение по Ортопедия и Травматология, 

Клиника по Орална Лицево-Челюстна хирургия, Клиника по Неврохирургия, Клиника по 

Нуклеарна медицина и метаболитна терапия, Клиника по Урология и Клиника по Обща и 

Клинична Патология в МБАЛ “Света Марина” ЕАД, след заявка от страна на възложителя за 

период от две години - Сума 655754.40 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 14-03-2016 - Крайна 

дата14-03-2018, Получател: УМБАЛ „Св.Марина” ЕАД; 

 “Доставки на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“, 

Сума11517417.60 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 13-10-2016 - Крайна дата13-10-2017, 

Получател: УМБАЛ Света Екатерина ЕАД. 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че поддържа 

документирана система по чл. 82, ал.3 от Закона за медицинските изделия, а именно: система 

за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и 

изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за 

безопасност по смисъла на глава седма от ЗМИ. 

Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, описания 

или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати за 

автентичност. 

 В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи, 

удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството. 

В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

участникът е декларирал, че притежава Сертификат ISO 9001:2015, изд. от BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION, с обхват: внос, търговия на едро и дистрибуция на медицински изделия. Сервизно 

обслужване на медицински изделия. 

Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които 

отговарят на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника “МЕДИКАРД“ ООД.  

 

8. Комисията установи, че участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е представил 

еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от Представляващия го Димитър Георгиев 

Димитров, членовете на Съвета на директорите Огнян Донев и Ангел Йорданов и от Кристияна 

Кирчева – пълномощник и същият еЕЕДОП разпечатан на хартиен носител. 

Комисията направи справка в ТР при АВ и установи, че в Представляващ участника е 

Димитър Георгиев Димитров, а членове на Съвета на директорите освен Димитър Георгиев 

Димитров са и  Огнян Иванов Донев и Ангел Йорданов Йорданов. 

Участникът е представил Опис на представените документи, 4/четири/ Декларации за 

съгласие за обработка на лични данни и Декларация за липса на свързаност с друг участник от 

прокуриста Димитър Димитров. 

 След разглеждане на подадения от участника еЕЕДОП комисията установи следното: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, свързани с 

наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 

вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
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нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне на 

придружаващи документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата 

и специфичните национални основания за изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T/МИ – 259/09.01.2008 г. Дата на 

издаване: 09.01.2008 г. Разрешението е безсрочно Обхват: Търговия на едро с медицински 

изделия от следните видови (категории), с които се търгува: Списък на видове (категории) 

медицински изделия с които се търгува: код на категория 1: Активни имплантируеми изделия/ 

Active implantable devices код на категория 2: Изделия за анестезия и респирация/ Anesthetic and 

respiratory devices код на категория 3: Стоматологични изделия/ Dental devices код на категория 

4: Електро - механични медицински изделия/ Electro mechanical medical devices код на категория 

5: Болнично оборудване/ Hospital hardware код на категория 6:Ин витро диагностични изделия/ 

In Vitro diagnostic Devices код на категория 7: Не активни имплантируеми изделия/ Non-activc 

implantable Devices кодна категория 8: Изделия за офталмология и оптика/ Ophtalmic and optical 

Devices код на категория 9: Инструменти за многократна употреба/ Reusable Instruments код на 

категория 10: Изделия за еднократна употреба/ Single-use Devices код на категория 11: Помощни 

средства за лица с увреждания/ Assistive products for persons with disability код на категория 12: 

Изделия за диагностична и терапевтична радиация/ Diagnostic and therapeutic radiation Devices 

код на категория 13: Изделия за допълнителна терапия/ Complementary therapy Devices код на 

категория 14: Изделия с биологичен произход/ Biologically-derived Devices код на категория 15: 

Продукти и приспособления за лечебни и здравни заведения/ Healthcare facility products and 

adaptations Последващи промени: № IV-П-Т/МИ – 901/13.11.2012 г.; № IV- П-Т/МИ – 

1037/15.01.2014 г.; № BG/ WDA – 0008/16.01.2018 г. Издадени от ИАЛ и е вписан в търговския 

регистър. 

 В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните 

изпълнени доставки: 

 Доставка на медицински изделия, Сума 100198.20 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 20-

02-2017 - Крайна дата 20-02-2018, Получател: „МБАЛ-Търговище” АД гр. Търговище, кв. Запад, 

Лице за контакт: Николай Стойчев - Ръководител направление Икономически дейности Телефон: 

+359 601-68511 Електронна поща: mbal_trg@mail.bg  Адрес на профила на купувача: (URL) 

http://zop.mbaltg-op.com/ 

 Доставка на медицински изделия за нужите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, 

договор № Д-ОП-97 – Сума 566508.92 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 05-07-2016 - Крайна 

дата 01-08-2018, Получател: УМБАЛ Александровска ЕАД, гр. София, ул. Св. Георги Софийски № 

1, Лице за контакт: Гергана Дерменджиева, Тел.: 02 9230579 E-mail: 

umbal.alexandrovska@gmail.com Адрес на профила на купувача: 

http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index 

 Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ Д-р Христо 

Стамболски ЕООД гр.Казанлък, ДОГОВОР № 4: Сума 45514.04 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 

31-05-2016 - Крайна дата 31-05-2017, Получател: МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД, гр. 

Казанлък, ул. Старозагорска № 16 Лице за контакт: д-р Кети Манолова-Владкова Тел.: 0431 

68336, E-mail: mbalkazanlak@mail.bg Адрес на профила на купувача: www.mbal-kazanlak.com 

 В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че 

осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ. 

 Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати 

за автентичност. 

 В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството участникът е декларирал, че притежава Сертификат № BG 19/871329 за внедрена 

система за управление на качеството ISO 9001:2015 на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД от SGS, за 

следните дейности: Търговия на едро и дистрибуция на лекарствени продукти, в т. ч. 

mailto:mbal_trg@mail.bg
http://zop.mbaltg-op.com/
mailto:umbal.alexandrovska@gmail.com
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index
mailto:mbalkazanlak@mail.bg
http://www.mbal-kazanlak.com/
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радиофармацевтици (включително радионуклеидни комплекти) медицински изделия, 

санитарно-хигиенни материали, хранителни добавки и детски храни, козметични продукти, 

продукти за дезинфекция, дезинсекция и дератизация в съответствие с изискванията на 

Добрата дистрибуторска практика. Услуги по преддистрибуция, включващи логистика, 

финанси, съхранение и дистрибуция на продукти за клинични изпитвания. Търговия с 

медицинско оборудване и апаратура. Сервизно обслужване на оборудване Ритейл услуги към 

аптеки. № и дата на издаване: 01.08.2019 г. Валиден до 31 юли 2022 г. 

В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

участникът е декларирал, че притежава Сертификат № BG 19/871329 за внедрена система за 

управление на качеството ISO 9001:2015 на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД от SGS, за следните 

дейности: Търговия на едро и дистрибуция на лекарствени продукти, в т. ч. 

радиофармацевтици (включително радионуклеидни комплекти) медицински изделия, 

санитарно-хигиенни материали, хранителни добавки и детски храни, козметични продукти, 

продукти за дезинфекция, дезинсекция и дератизация в съответствие с изискванията на 

Добрата дистрибуторска практика. Услуги по преддистрибуция, включващи логистика, 

финанси, съхранение и дистрибуция на продукти за клинични изпитвания. Търговия с 

медицинско оборудване и апаратура. Сервизно обслужване на оборудване.  Ритейл услуги към 

аптеки. № и дата на издаване: 01.08.2019 г. Валиден до 31 юли 2022 г. 

Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които 

отговарят на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД. 

 

9. Комисията установи, че участникът „Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД е представил 

еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от Управителите Хорст Хайнц Щюер и 

Манфред Грегор Марле и от прокуристите Петър Асенов и Даниела Гидикова- Йовоган и същият 

разпечатан на хартиен носител. 

Комисията направи справка в ТР при АВ и установи, че Управители на участника са Хорст 

Хайнц Щюер и Манфред Грегор Марле и Петър Асенов и Даниела Гидикова- Йовоган – 

прокуристи. 

Участникът е представил Опис на представените документи, 4/четири/ Декларации за 

съгласие за обработка на лични данни и Декларация за липса на свързаност с друг участник. 

 След разглеждане на подадения от участника еЕЕДОП комисията установи следното: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, свързани с 

наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 

вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 

нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне на 

придружаващи документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата 

и специфичните национални основания за изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава 

Безсрочно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-Р-Т/ МИ-

213/18.12.2007г. № IV-П-Т/ МИ-798/28.02.2012г. № IV-П-Т/ МИ-1165/25.02.2015г. Издаден(о) 

от Изпълнителна агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването и е вписан в 

търговския регистър. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните 

изпълнени доставки: 

 Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/, Сума 19155.17 

BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 07-11-2016 - Крайна дата 07-11-2017, Получател: МБАЛ Д-р 

Тота Венкова АД , гр – Габрово; 

 Доставка на медицински изделия,  Сума 57602.75 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 

10-05-2016 - Крайна  дата -05-2017, Получател: КОЦ Шумен ЕООД. 
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 В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че 

осигурява и поддържа документирана система за проследяване безопасността на медицинските 

изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, 

съгласно чл. 82, ал. 4 от ЗМИ. 

 Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати 

за автентичност. 

 В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството участникът е декларирал, че притежава Внедрена система за управление на 

качеството на участника Сертификат ISO 9001:2015 Регистрационен № 16699/6 Дата на 

издаване: 28 .07.2015г. Валиден до :27.07. 2021г Със следният обхват: Продажба на лекарствени 

продукти за инфузионна терапия, лекарствени продукти за интравенозно приложение, 

продукти за ентерално, парентерално хранене и диализа. Продажба на активни, пасивни и 

имплатируеми медицински изделия. Продажба на дезинфектанти, хигиенни, санитарни и 

козметични продукти.Поддръжка, сервиз, ремонт и проверка на медицинските 

изделия(медицинската апаратура) за инфузионна терапия, диализа и парентерално хранене. 

Издаден(о) от :Quality Austria Trainings –Zertifizierungs –und Begutachtungs GmbH 

 В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

участникът е отбелязал с „да“, че притежава Сертификати от независими органи, 

удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството. 

Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които 

отговарят на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ 

ЕООД. 

 

10. Комисията установи, че участникът „МЕДИЛОН“ ЕООД е представил еЕЕДОП на 

електронен носител, подписан с ел. подпис от Управителя Даниела Иванова Желязкова. 

Комисията направи справка в ТР при АВ и установи, че Управител на участника е Даниела 

Иванова Желязкова 

         Участникът е представил Опис на представените документи, Пълномощно от Даниела 

Иванова Желязкова, с което упълномощава Нина Ангелова Бахтарлиева да представлява 

участника пред Възложители на обществени поръчки. Пълномощното е със срок до 31.12.2019г. 

Декларации за съгласие за обработка на лични данни и Декларация за липса на свързаност с друг 

участник. 

           След разглеждане на подадения от участника еЕЕДОП комисията установи следното: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, свързани с 

наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 

вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 

нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне на 

придружаващи документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата 

и специфичните национални основания за изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава 

Безсрочно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия; № на документа ІV- Р-Т / МИ 

271 от 21.01.2008г.; разрешение за промяна № IV-П-Т/МИ 681/12.04.2011г. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните 

изпълнени доставки: 

 Доставка на медицински изделия: общи, хирургични и урологични; медицински 

изделия за дезинфекция и стерилизация, консумативи за медицинско оборудване и 

принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на: 

-  УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, сума 377305.00 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата17-03-

2017 - Крайна дата 16-03-2019г., Получатели: УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД; 
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-  Доставка на медицински изделия -  Сума 57602.75 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 10-

05-2016 - Крайна -05-2017, Получател: КОЦ Шумен ЕООД; 

- Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги 

Странски“ ЕАД – Плевен, Сума 41890.00 BGN (Bulgarian Lev), Начална дата 02-08-2016 - Крайна 

дата 02-02-2018, Получател: УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен; 

- Доставка на медицински и превързочни консумативи, Сума 28841.30 BGN (Bulgarian 

Lev), Начална дата 14-11-2018 - Крайна дата 14-11-2019, Получател: Втора САГБАЛ "Шейново" 

ЕАД. 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че осигурява и 

поддържа документирана система, съгл. чл.82, ал.4 от ЗМИ. 

 Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати 

за автентичност. 

 В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството участникът е декларирал, че притежава 1. Сертификат ISO 13485; №Q5 18 02 77790 

045; издаден на производителя Covidien Iic от TUV SUD America Inc; обхват на сертификата: 

Проектиране и разработка, производство, дистрибуция и сервиз на монитори за оксиметрия и 

капнография и сензори, монитори за температура и консумативи, пациентни затоплящи 

системи и консумативи; трахеални и трахеостомни системи; системи за проходимост на 

дихателните пътища, вентилаторни системи, продукти за терапия по време на сън, ръчни 

ресусцитатори, манифолди, маркучи за налягане, вакуум системи, системи за ЕЕГ 

мониториране, продукти за дихателна терапия и овлажняване, овлажнители за инспираторна 

линия с нагряване, мултипациентни физиологични мониторни системи и софтуер за анализ на 

данни; валиден от 01.03.2018 до 28.02.2021Издаден(о) от1. TUV SUD America Inc 

 В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

участникът е декларирал, че притежава ISO 9001:2015 Сертификат с рег.№ BG121306Q/U 

Издаден от Bureau Veritas Certification Дата на първоначална сертификация 05.09.2006 Обхват 

на акредитация: внос, доставка на медицинска апаратура и консумативи, резервни части. 

Сервизно обслужване на медицинска апаратура. Валидност до 11.08.2021г.Издаден(о) отBureau 

Veritas Certification. 

Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които 

отговарят на изискванията на Възложителя.  

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЛОН“ ЕООД. 

 

Комисията приключи работа на 10.12.2019г. 

 

 Комисията ще продължи своята работа след като изтече срока от 5 /пет/работни дни за 

предоставяне на допълнителни документи за корегиране на установените липси, непълноти или 

несъответствия на информацията и/или несъответствия към личното състояние и критериите за 

подбор на участниците „КА-М МЕДИКЪЛ“ ЕООД, „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД, „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД,  „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

 

  На 18.12.2019 год. в 11:00 часа комисията проведе своето второ заседание.  

 

VІ. Председателя на комисията съобщи, че в деловодството на лечебното заведение са 

постъпили пет/5/ запечатани плика от: 

 

1.       1. „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД с Вх.№  ПД-03-293/11.12.2019г; 

2.       2. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с Вх.№ ПД-03-294/22.12.2019г; 

3.       3. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с Вх.№ ПД-03-296/13.12.2019г; 

4.       4. “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с Вх.№ ПД-03-299/16.12.2019г. 
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5.       5. “КА-М МЕДИКЪЛ“ ЕООД с Вх.№ ПД-03-302/17.12.2019г 

 

  Комисията установи, че всички постъпили документи от участниците са в срока, 

определен от комисията с предходен протокол – пет работни дни от получаване от всеки от 

участниците на Протокол 1/04.09.2019г. от работата на комисията. 

Комисията разгледа представените от участниците документи и CD и установи следното: 

1. Участникът „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД е представил еЕЕДОП на диск, в който: 

 В поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството“ участникът е декларирал, че притежава Сертификат ISO 9001:2015 , Номер на 

Сертификата 130702 - Система за управление на качеството за търговия с медицински 

изделия, апаратура и лекарствени продукти, валиден до 11 Юли 2022 г., издаден от Intertek 

Certification Limited 

С оглед горните констатации комисията приема, че участникът „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ 

ЕООД е изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/04.09.2019г. и го допуска до 

последващо участие в процедурата по ЗОП. 

2. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е представил 

Придружително писмо и еЕЕДОП на диск, подписан с ел. подпис от управителя Йонка Христова 

Гетова – Христанова, Славина Христанова Христанова – прокурист и от Йордалина Димитрова 

Димитрова – пълномощник. 

След разглеждане на представения еЕЕДОП комисията установи: 

Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, свързани с 

наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 

вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 

нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне на 

придружаващи документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата 

и специфичните национални основания за изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава безсрочно 

Разрешение рег.№ IV-P-T/МИ 089/23.10.2007г. Обхваща всички видове медицински изделия с 

кодове от 01 до 15 включително; Издаден(о) отИАЛ и е вписан в търговския регистър. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал шест 

/6/изпълнени доставки сред които: 

 Доставка на лабораторни реактиви и консумативи / Дог.№ 45; Сума 140678.50 BGN 

(Bulgarian Lev); Начална дата 20-06-2016 - Крайна дата 19-06-2017; Получател: СБАЛДБ 

„Проф.Иван Митев” ЕАД - София, гр.София, бул. Акад.Иван Гешов №11, тел. 02/8154210; 

 Доставка на лабораторни реактиви и консумативи/Дог.№ 064 от 06.06.2016г.; Сума 

323617.39 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 06-06-2016 - Крайна дата 06-06-2018; Получател: 

УМБАЛ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД ПЛЕВЕН, гр. Плевен, бул. „Г.Кочев” 8А, тел.064/886444; 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, МТИ ООД 

използва Имперо - интегрирано уеб базирано софтуерно приложение от клас ERP. Имперо 

разполага с богат набор от функционалности, като една от тях е управление на складово 

стопанство: • виртуални складове по дистрибутори, физически складове; • входящои изходящо 

окачествяване на стоки; • срок на годност и партиди; • проследяване на изпълнението на 

доставки и заявки и др.; 

 Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати 

за автентичност. 

 В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи, 

удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството. 

В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

участникът е декларирал, че притежава Сертификат ISO 9001:2015, № СИБ 109 170007, изд. 
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22.02.2018, валидност-21.02.2020г., с обхват: Консултация, маркетинг и търговия, обучение, 

инженерингова и сервизна дейност на медицински и лабораторни изделия, като апаратура, 

оборудване, и инструменти, микроскопска, оптична, лазерна, стерилизационна техника, 

научно-изследователска апаратура и резервни части за тях; медицински и лабораторни 

консумативи; реактиви; препарати и материали за почистване, дезинфекция и 

стерилизация.Прилагане на добри дистрибуторски практики.Издаден(о) отСертификация и 

Инспекция България ООД. 

Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които 

отговарят на изискванията на Възложителя.  

С оглед горните констатации комисията приема, че участникът  „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е изпълнил указанията на комисията от Протокол № 

1/04.09.2019г. и го допуска до последващо участие в процедурата по ЗОП. 

3.  Участникът „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представил придружително писмо, 

Декларация  за липса на свързаност с друг участник и еЕЕДОП на диск, в който: 

В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

участникът е декларирал, че притежава Сертификат ИСО 9001:2015, с обхват "Търговия и 

добра дистрибуторска практика с медицински изделия, химически материали, козметични 

продукти и хранителни добавки", серт. № 44 100 080618, Докладодит №3597 0439, Валиден от 

2017-05-23 до 2020-05-22.Пловдив, 2017-04-21 .Първо сертифициране 2008, Издаден(о) отTUV 

NORD CERT GmbH 

Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които 

отговарят на изискванията на Възложителя.  

С оглед горните констатации комисията приема, че участникът  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

е изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/04.09.2019г. и го допуска до последващо 

участие в процедурата по ЗОП. 

4. Участинкът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представил придружително писмо и 

еЕЕДОП на диск, в който: 

В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

участникът е декларирал, че притежава Сертификат ISO 9001:2015 No.30455/A/0001/UK/En; 

Пореден номер:5; Дата на издаване: от 10.04.2018г.; Срок на валидност: до 09.04.2021г., с 

обхват: Търговия на едро с медицински изделия и медикаменти. Издаден(о) от URS. 

Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които 

отговарят на изискванията на Възложителя.  

С оглед горните констатации комисията приема, че участникът  „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД  е изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/04.09.2019г. и го допуска до 

последващо участие в процедурата по ЗОП. 

5. “КА-М МЕДИКЪЛ“ ЕООД представил придружително писмо и еЕЕДОП на диск, в 

който:  

Управление на веригата на доставка участникът е декларирал: Професионален опит в 

областта на поръчката 1. Катерина Божкова Управител Отговаря за доставките на 

поръчките на всички лечебни заведения .Участие в международни изложения и 

семинари,относно техническите характеристики и качество на медицинските 

изделия,предмет на настоящата поръчка 2. Милена Спасова Търговски сътрудник Отговаря за 

коректното изпълнение на договорните отношения с лечебните заведения, имащи сходен 

предмет на обществена поръчка.Участие в международни изложения,относно 

продуктите,предмет на поръчката. 3. Спас Спасов Отговорник за контрола на качеството 

Отговаря за спазване на директивите по стандарт ISO 9001:2015, както и за съхраняване 

документацията по партидните сертификати на медицинските изделия за срок 5 години и се 

предоставят при поискване на длъжностните лица по чл. 86, ал. 2.  

Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които 

отговарят на изискванията на Възложителя.  
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С оглед горните констатации комисията приема, че участникът  “КА-М МЕДИКЪЛ“ 

ЕООД  е изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/04.09.2019г. и го допуска до 

последващо участие в процедурата по ЗОП. 

VІІ. На 20.12.2019г. комисията продължи своята работа по разглеждане на техническите 

предложения на участниците. 

Поради ползване на платен годишен отпуск от редовния член доц. Георги Арабаджиев, 

същие бе заменен от резервния член Катерина Чалъкова. 

1. Комисията започна да разглежда техническото предложение на поръчката на “КА-М 

МЕДИКЪЛ“ ЕООД. 

 Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция № 11 

- за номенклатура № 11.2 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията 

на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

нанесена „СЕ“ маркировка на медицинските изделия, заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ 

на Удостоверение за предоставено право/изключителен дистрибутор от производителя „LocaMed” 

UK, заверено ксерокопие с гриф „Вярно с оригинала“ на Декларация за съответствие от 

производителя, ведно с приложение към него в оригинал и превод на български език; заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО Сертификат за цялосто осигуряване на качеството в 

оригинал и в превод на български език; Снимка на опаковката с графично изображение на „СЕ“ 

маркировката; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 

валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на колната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, 

т.1, буква „д“ от ППЗОП; описание на медицинското изделие и каталог. 

 Комисията разгледа предложението на участника за изпълнение на поръчката и 

представените с него документи и намира, че то отговаря на изискванията на възложителя.    

          Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника “КА-М МЕДИКЪЛ“ 

ЕООД. 

 

2. Комисията започна да разглежда техническото предложение на „МАРМИТ 

ЮНАЙТЕД“ ЕООД. 

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция № 28 

- Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, съгласно 

изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Оторизационно 

писмо от производителя от ЕВОФАРМА, пресдтавител в България на производителя  ACIST 

MEDICAL SYSTEMS Inc; ксерокопие на ЕС Сертификат за цялостна система за гарантиране на 

качеството в оригинал и в превод на български език; ксерокопие на ЕС Декларация за 

съответствие; Каталог;  Описание на медицинското изделие; Декларация за съгласие с клаузите 

на договора;  Декларация за валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП. 

 Комисията разгледа предложението на участника за изпълнение на поръчката и 

представените с него документи и намира, че то отговаря на изискванията на възложителя.    

  Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МАРМИТ 

ЮНАЙТЕД“ ЕООД.  

3. Комисията започна да разглежда техническото предложение на „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция № 7, 

ном. № 7.1 и 7.2 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  
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3.1. Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация 

от Кръстьо Веселинов Белев,в която декларира, че оферираната регистрираща хартия за ЕКГ е 

съвместима с апарат FUKUDA densi Cardi max EX 7202; заверено копие с гриф „Вярно с 

оригинала“ на ЕС Декларация за съответствие от производителя на оферираните медицински 

изделия - в оригинал и в превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ 

на СЕ Техническа документация от производителя, в оригинал и в превод на български език; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Сертификат за въведена система за управление 

на качеството на мед. изделия по стандарт ISO 13485:2016, в оригинал и превод на български 

език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на пълномощно от производителя на мед. 

изделия, с което упълномощава участника да го представлява на територията на РБългария в 

процедури по ЗОП, в оригинал и превод на български език; Декларация за конфиденциалност; 

Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на 

офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от 

ППЗОП; 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 7, ном. № 7.1 и № 7.2. 

3.2. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 16, ном. № 16.5 и 16.7- Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията 

на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Декларация за съответствие от производителя на оферираното 

медицинско изделие от ном. единица № 16.5 - в оригинал и в превод на български език, от която 

е видно кой е упълномощения представител на производителя по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Сертификат от производителя на оферираното 

медицинско изделие от ном. единица № 16.5 - в оригинал и в превод на български език; заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Сертификат за въведена система за управление на 

качеството на мед. изделия по стандарт ISO 13485:2012, в оригинал и превод на български език; 

заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на пълномощно от производителя на мед. изделия от 

ном. единица № 16.5, с което упълномощават участника да ги представлява на територията на 

РБългария в процедури по ЗОП. В оригиналния текст на пълномощното за търг – на английски 

език е посочено, че  пълномощното дава право на участника да представлява производителя в 

процедури по ЗОП през 2018 г. - уточнение, което не е изписано при българския превод на 

документа. В преведениото на български пълномощно за търг е посочено, че пълномощното  е 

валидно пет години. Същевременно както в английския текст, така и в преведения на български 

тект липсва датата, на която е издадено това пълномощно за търг, поради което комисията не 

може да установи кога е издадено пълномощното и до кога е неговата валидност.   

 Поради горните констатации на комисията относно пълномощното за търг, дадено от 

производителя на участника, към датата на подаване на офертата на участника -  02.12.2019г. 

не е налице валидно упълномощаване от производителя на участника, последният да 

представлява производителя за произведените от него изделия на територията на РБългария, т.е.  

не е налице валидно оторизационно писмо от производителя.   

Участникът е представил Инструкции за употреба с графично изображение на СЕ 

маркировката за мед. изделия от ном. единица № 16.5. 

Участникът не е представил каталог за оферираните медицински изделия от ном. № 16.5, 

а именно „Епруветки тип „Затворена система“ с натриев хепарин 500. 

 Въз основа на горните констатации, комисията предлага на Възложителя да отстрани 

участника за обособена позиция № 16, ном. 16.5, тъй като същият не е изпълнил изисквания на 

възложителя, отнасящи се до предложението му за изпълнение на поръчката, а именно 

непредставяне на оторизационно писмо от производителя, че участникът може да предлага 

изделията му в РБългария – стр. 21 т. 4.7 и не е представил каталог на оферираните„Епруветки 
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тип „Затворена система“ с натриев хепарин 500, каквото е изискването на Възложителя на стр. 

22 в утвърдената документация. 

       В предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е представил заверено копие с 

гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Декларация за съответствие от производителя на оферираното 

медицинско изделие от ном. единица № 16.7 - в оригинал и в превод на български език, от която 

е видно кой е упълномощения представител на производителя по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Сертификат от производителя на оферираното 

медицинско изделие от ном. единица № 16.7 -  в оригинал и в превод на български език; заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Сертификат за въведена система за управление на 

качеството на мед. изделия по стандарт ISO 13485:2012 - в оригинал и превод на български език; 

заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на пълномощно от производителя на мед. изделия от 

ном. единица № 16.7, с което упълномощават участника да ги представлява на територията на 

РБългария в процедури по ЗОП; Инструкции за употреба с графично изображение на СЕ 

маркировката за мед. изделия от ном. единица № 16.7; Каталог мед. изделия от ном. единица № 

16.7; Декларация за конфиденциалност; Декларация за съгласие с клаузите на договора; 

Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП; 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 16, ном. № 16.7. 

3.4. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 19, ном. № № 19.1, 19.2, 19.3 и 19.4,  Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо 

изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверени 

копия с гриф „Верно с оригинала“ на ЕС Декларация за съответствие от производителя на 

оферираните медицински изделия, в оригинал и в превод на български език; заверени копия с 

гриф „Верно с оригинала“ на ЕС Сертификат от производителя, в оригинал и в превод на 

български език, от който е видно кой е упълномощения представител на производителя по 

смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ; заверено копие с гриф „Верно с оригинала“ Сертификата за 

въведена система за управление на качеството на мед. изделия по стандарт ISO 13485:2016, в 

оригинал и превод на български език; заверени копия с гриф „Верно с оригинала“ пълномощно 

от производителя на мед. изделия, с което упълномощава участника да ги представлява на 

територията на РБългария в процедури по ЗОП, в оригинал и превод на български език; две 

Инструкции за употреба с графично изображение на СЕ маркировката; Каталог за мед.изделия; 

Декларация за конфиденциалност;  Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация 

за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по 

чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 19, ном. № № 19.1, 19.2, 19.3 и 19.4. 

3.5. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 26, ном. от № 26.1 до № 26.8 вкл - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо 

изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверени 

копия с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Декларация за съответствие от производителя на 

оферираните медицински изделия, в оригинал и в превод на български език, от която е видно 

кой е упълномощения представител на производителя по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ; заверени 

копия с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Сертификат от производителя, ведно с приложения към 

него, в оригинал и в превод на български език; заверено копие с гриф „Верно с оригинала“ 

Сертификата за въведена система за управление на качеството на мед. изделия по стандарт ISO 

13485:2016, в оригинал и превод на български език; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ 
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на пълномощно от производителя на мед. изделия, с което упълномощава участника да ги 

представлява на територията на РБългария в процедури по ЗОП, в оригинал и превод на 

български език;  Каталог с описание; Декларация за конфиденциалност;  Декларация за съгласие 

с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за 

спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 26, ном. от № 26.1 до № 26.8. 

3.6. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 28, ном. № 28.1 и № 28.2 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо 

изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверени копия 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Декларация за съответствие от производителя на оферираните 

медицински изделия, в оригинал и в превод на български език, от която е видно кой е 

упълномощения представител на производителя по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ; заверени 

копия с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Сертификат от производителя, ведно с приложения към 

него, в оригинал и в превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ 

Сертификата за въведена система за управление на качеството на мед. изделия по стандарт ISO 

13485:2016, в оригинал и превод на български език; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ 

пълномощно от производителя на мед. изделия, с което упълномощава участника да ги 

представлява на територията на РБългария в процедури по ЗОП, в оригинал и превод на 

български език; инструкции за употреба; Каталог; Декларация за конфиденциалност;  

Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на 

офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от 

ППЗОП. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция №28, ном. № 28.1 и № 28.2 

 

3.7. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 31, ном. № 31.1 и № 32.2 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо 

изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверени копия 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Сертификат за пълна система за осигуряване на качество, в 

оригинал и в превод на български език; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС 

Сертификат за изследване на проект, в оригинал и в превод на български език; заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ Сертификата за въведена система за управление на качеството на 

мед. изделия по стандарт ISO 13485:2016, в оригинал и превод на български език; инструкции 

за употреба и каталог; Декларация за конфиденциалност;  Декларация за съгласие с клаузите на 

договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване на 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 31, ном. № 31.1 и № 32.2. 

3.8. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 36, ном. № 36.1 и № 36.2 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо 

изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено  копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Декларация за съответствие от производителя на оферираните 

медицински изделия, в оригинал и в превод на български език, от която е видно кой е 

упълномощения представител на производителя по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ; заверени 
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копия с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Сертификат за изследване на проект, в оригинал и в 

превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ Сертификата за въведена 

система за управление на качеството на мед. изделия по стандарт ISO 13485:2016, в оригинал и 

превод на български език; инструкции за употреба с графично изображение на СЕ маркировката; 

Каталог; Декларация за конфиденциалност;  Декларация за съгласие с клаузите на договора; 

Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 36, ном. № 36.1 и № 36.2.  

3.9. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 42, ном. № 42.1 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено  копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Декларация за съответствие от производителя на оферираните 

медицински изделия, в оригинал и в превод на български език, от която е видно кой е 

упълномощения представител на производителя по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ; заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Потвърждение за съответствие с МDD с графично изображение 

на СЕ маркировката; заверено  копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Сертификат за система за 

управление на качествотот по стандарт ISO 13485:2003, в оригинал и превод на български език; 

заверено  копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Пълномощно от производителя на мед. изделие, в 

оригинал и превод на български език; Инструкции за употреба; заверено  копие с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Сертификат за анализ; Декларация за конфиденциалност; Декларация за съгласие 

с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за 

спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. 

Участникът не е представил каталог на оферираното медицинско изделие каквото е 

изискването на Възложителя на стр. 22 в утвърдената документация. 

 Въз основа на горните констатации комисията предлага на Възложителя да отстрани участника 

за обособена позиция № 42, ном. 42.1. 

3.10. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 44, ном. № № 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо 

изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено  копие с гриф 

„Вярно с оригинала“ на Декларация за съответствие от производителя на оферираните 

медицински изделия, в оригинал и в превод на български език, от която е видно кой е 

упълномощения представител на производителя по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ; заверено  

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Сертификат за система за управление на качествотот по 

стандарт ISO 13485:2003, в оригинал и превод на български език; Оторизационно писмо; 

Инструкции за употреба с графично изображение на СЕ маркировката; Каталог; Декларация за 

конфиденциалност; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 

валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, 

т.1, буква „д“ от ППЗОП. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 44, ном. № № 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 

3.11. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 45, ном. № № 45.1 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено  копие с гриф 

„Вярно с оригинала“ на Декларация за съответствие от производителя на оферираните 
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медицински изделия, в оригинал и в превод на български език, от която е видно кой е 

упълномощения представител на производителя по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ; заверено  

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Сертификат за система за управление на качеството по 

стандарт ISO 13485:2003, в оригинал и превод на български език; Оторизационно писмо; 

Инструкции за употреба с графично изображение на СЕ маркировката; Каталог; Декларация за 

конфиденциалност; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 

валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 

1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 45, ном. № 45.1. 

3.12. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 47 -  Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, 

съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено  копие с гриф 

„Вярно с оригинала“ на Декларация за съответствие от производителя на оферираните 

медицински изделия, в оригинал и в превод на български език; заверено  копие с гриф „Вярно с 

оригинала“ на ЕС Сертификат, в оригинал и превод на български език; Оторизационно писмо от 

производителя, който не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава 

от Европейското икономическо пространство; Инструкции за употреба с графично изображение 

на СЕ маркировката; Каталог; Декларация за конфиденциалност; Декларация за съгласие с 

клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване 

на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 47. 

 

3.13. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 53, Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, 

съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено  копие с гриф 

„Вярно с оригинала“ на Декларация за съответствие от производителя на оферираните 

медицински изделия, от която е видно кой е упълномощения представител на производителя по 

смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, в оригинал и в превод на български език; заверено  копие с гриф 

„Вярно с оригинала“ на Сертификат  по стандарт ISO 13485:2016; Оторизационно писмо от 

производителя, Каталог с графично изображение на СЕ маркировката; Каталог; Декларация за 

конфиденциалност; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 

валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 

1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП. 

Участникът не е представил инструкции за употреба, каквото е изискването на възложителя на 

стр. 21 от утвърдената документация, а именно: Инструкция за употреба на предлаганите 

медицински изделия на български език/ за медицинските изделия. 

Въз основа на горните констатации комисията предлага на възложителя да отстрани от 

участие в процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 53.  

 

4. Комисията започна да разглежда техническото предложение на „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 

4.1. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 5, ном. № 5.3, 5.4 и 5.5 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо 

изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  
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Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверени копия с гриф „Вярно с 

оригинала“ на три Декларации за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверени 

копия с гриф „Вярно с оригинала“ на два ЕО Сертификати, в оригинал и превод на български 

език; три каталога; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на снимки на опаковката на 

медицинските изделие от ном. единица №5.3 и №5.5 с графично изображение на „СЕ” 

маркировка; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба за мед. 

изделие от ном. № 5.4; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на две Оторизационни писма 

от производителите на оферираните мед. изделия, в оригинал и в превод на български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 5, ном.№ 5.3, 5.4 и 5.5. 

4.2. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№7, ном. №7.2,  Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; Декларация, че регистриращата 

хартия за ЕКГ по ном. №7.2 е съвместима с апарата, посочен от възложителя в същата 

номенклатура; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Декларация за съответствие, в 

оригинал и превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО 

Сертификати, в оригинал и превод на български език; каталог; заверено копие с гриф „Вярно с 

оригинала“ на инструкции за употреба; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на 

Оторизационно писмо от производителя на оферираното мед. изделие, в оригинал и в превод на 

български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 7, ном.№ 7.2 

4.3. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 15, ном. № 15.3, 15.4 и 15.5 -  Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо 

изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверено копие с гриф „Вярно с 
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оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО Сертификати, в оригинал и превод на български език; 

каталог; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба; заверени копия 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на оферираните мед. 

изделие, в оригинал и в превод на български език. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция №15, ном. № № 15.3, 15.4 и 15.5. 

4.4. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№16, ном.№ 16.7 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверено копие с гриф „Вярно с 

оригинала“ на ЕО Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО Сертификати, в оригинал и превод на български език; 

каталог; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба; заверени копия 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на оферираните мед. 

изделие, в оригинал и в превод на български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 16, ном. № 16.7.  

 

4.5. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 17, ном. № 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, 

съдържащо изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск;  Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл. 8, ал. 

2 от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверени копия с гриф „Вярно с 

оригинала“ на две Декларации за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверени 

копия с гриф „Вярно с оригинала“ на две ЕО Сертификати, в оригинал и превод на български 

език; каталог; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на снимки на опаковката на 

медицинските изделие от ном. единица №17.1 с графично изображение на „СЕ” маркировка; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба на медицинските изделие 

от ном. единица №17.3 до 17.7; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на две 

Оторизационни писма от производителя на оферираните мед. изделие, в оригинал и в превод на 

български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 17, ном. № 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 

17.7. 
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4.6. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 19, ном.№ 19.1, 19.2 и 19.4 -  Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо 

изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл. 8, ал. 

2 от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверени копия с гриф „Вярно с 

оригинала“ на три Декларации за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверени 

копия с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО Сертификат за мед. изделия от ном.№ 19.4, в оригинал 

и превод на български език; Каталози; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на снимки на 

опаковката на медицинските изделие от ном. единица №19.2 и 19.4 с графично изображение на 

„СЕ” маркировка; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба на 

медицинските изделие от ном. единица №19.1; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на 

три Оторизационни писма от производителя на оферираните мед. изделие, в оригинал и в превод 

на български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 19, ном.№ 19.1, 19.2 и 19.4. 

4.7. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 21 -  Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, 

съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; Каталог; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба на медицинските изделие; 

заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на 

оферираните мед. изделие, в превод на български език. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 21. 

4.8. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 39 -  Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 
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от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; Каталог; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба на медицинските изделие; 

описание на медицинските изделия;  заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на 

Оторизационно писмо от производителя на оферираните мед. изделие, в превод на български 

език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 39. 

4.9. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 42 -  Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, 

съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; Каталог; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба на медицинските изделие, 

в оригинал и в превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на 

Оторизационно писмо от производителя на оферираните мед. изделие, в превод на български 

език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 42. 

4.10. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 44 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; Декларация 

от производителя по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ; два Каталога; заверено копие с гриф „Вярно 

с оригинала“ на снимков материал на опаковката на медицинските изделия от ном. № 44.1 до № 

44.3 с графично изображение на СЕ маркировката; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ 

на инструкции за употреба на медицинските изделие, в оригинал и в превод на български език; 

заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационни писма от производителя на 

оферираните мед. изделие, в превод на български език. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 44. 

4.11. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 45 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  
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Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск;  Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверенo 

копиe с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО Сертификат в оригинал и превод на български език; 

Каталог; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на снимков материал на опаковката на 

медицинските изделия с графично изображение на СЕ маркировката; заверени копия с гриф 

„Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на оферираните мед. изделие, в 

оригинал и в превод на български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 45. 

4.12. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 47 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверенo 

копиe с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО Сертификат в оригинал и превод на български език; 

Каталог; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на  инструкции за употреба; заверени копия 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на оферираните мед. 

изделие, в оригинал и в превод на български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция №47. 

4.13. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 48 -  Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверенo 

копиe с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО Сертификат в оригинал и превод на български език; 

Каталог; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на  инструкции за употреба; заверени копия 
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с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на оферираните мед. 

изделие, в оригинал и в превод на български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 48. 

4.14. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 49 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на четири Декларации за съответствие, в оригинал и превод на български език; 

заверенo копиe с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО Сертификат в оригинал и превод на български 

език; Каталог; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на  инструкции за употреба; заверени 

копия с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на оферираните 

мед. изделие, в оригинал и в превод на български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 49. 

4.15. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 50 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на две Декларации за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверенo 

копиe с гриф „Вярно с оригинала“ на два ЕО Сертификата в оригинал и превод на български 

език; Каталог; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба за 

мед.изделия от ном. №50.1 до №50.7; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на снимков 

материал на опаковката на медицинското изделие от ном. №50.10; заверени копия с гриф „Вярно 

с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на оферираните мед. изделие, в 

оригинал и в превод на български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 50. 

4.16. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 51 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 
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съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на две Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверенo 

копиe с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО Сертификат в оригинал и превод на български език; 

Каталог; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на  инструкции за употреба; заверени копия 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на оферираните мед. 

изделие, в оригинал и в превод на български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 51. 

4.17. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 52 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно 

от Йонка Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на пет Декларации за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверенo 

копиe с гриф „Вярно с оригинала“ на шест ЕО Сертификат в оригинал и превод на български 

език; Каталог; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба; заверени 

копия с гриф „Вярно с оригинала“ на две Оторизационни писма от производителя на 

оферираните мед. изделие, в оригинал и в превод на български език. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 52. 

 

4.18. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 53 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверенo 

копиe с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО Сертификат в оригинал и превод на български език; 

Каталог; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на  инструкции за употреба; заверени копия 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на оферираните мед. 

изделие, в оригинал и в превод на български език. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 53. 
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4.19. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 54 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на пет Декларации за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверенo 

копиe с гриф „Вярно с оригинала“ на три ЕО Сертификата в оригинал и превод на български 

език; Каталог; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на  инструкции за употреба; заверени 

копия с гриф „Вярно с оригинала“ на три Оторизационно писмо от производителя на 

оферираните мед. изделие, в оригинал и в превод на български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 54. 

4.20. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 55 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Пълномощно от Йонка 

Христова Гетова – Христанова, в качествотото й на управител на „Медицинска Техника 

Инженеринг“ ООД, с което упълномощава Йордалина Димитрова да представлява Участника в 

настоящата процедура по ЗОП, Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Декларация за 

съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация от 

Йордалина Димитрова, че всички оферирани продукти, са пуснати на пазара съгласно чл.8, ал.2 

от ЗМИ и имат нанесена „СЕ“ маркировка по чл.15 от ЗМИ; заверенo копиe с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; заверенo 

копиe с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО Сертификат в оригинал и превод на български език; 

Каталог; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на  инструкции за употреба; заверени копия 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на оферираните мед. 

изделие, в оригинал и в превод на български език. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 55. 

5. Комисията започна разглеждане на техническите предложения на „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

От описа на документите, т. 17  е видно, че участникът е приложил и декларация за 

конфиденциалност.  

Участникът е подал техническо предложение за обособена позиция № 3, ном. единица № 

№ 3.3, 3.4 и 3.5 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

 Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Оторизационно 

писмо от производителя на мед. изделия от ном. единица № 3.3; заверено копие с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Сертификат по стандарт EN ISO 13485:2003, валиден до 11.07.2020 г., в превод и 

оригинал на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Протокол за 

съответствие, ведно с приложение към него, е оригинал и в превод на български език; заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба; заверено копие с гриф „Вярно с 
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оригинала“ на каталог;  заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от 

производителя на мед. изделия от ном. единица № 3.4 и 3.5, в оригинал и в превод на български 

език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Сертификат по стандарт EN ISO 13485:2016, 

в оригинал и превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕО 

Декларация за съответствие, от която е видно кой е упълномощения представител по смисъла на 

чл.10, ал.2 от ЗМИ;  заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба, в 

оригинал и превод на български език;  

След инструкциите за употреба за изделията от обособена позиция № 3, участникът е представил 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от представителя за 

България на четирима производители на оферирани медицински изделия,  единият от които не 

е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското 

икономическо пространство. Участникът саморъчно, с химикалка е изписал номерата на ном. 

единици, за които се отнася Оторизацията, а именно: № 5.4, № 5.5, № 7.1, № 7.2, № 10.1, № 10.2, 

№ 26.1, № 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.7, 26.8, в оригинал и в превод на български език. Участникът 

е представил и заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на  Оторизационно писмо от един от 

декларираните производители, установен на територията на Европейския съюз.  

Участникът не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация 

за срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по 

чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: 

„Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от № 

1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за всички 

номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от утвърдената 

документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото предложение, в което 

следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника документи.  

Техническото предложение на участника за обособена позиция № 3, ном. единица № 3.3, 

3.4 и 3.5 не отговаря на предварително  обявените условия на Възложителя от утвърдената 

документация. 

Поради това комисията не допуска до последващо участие „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

за обособена позиция № 3, ном. единица № 3.3, 3.4 и 3.5 и предлага на възложителя да отстрани 

този участник на етапа разглеждане на технически предложения за обособена позиция № 3, ном. 

единица № 3.3, 3.4 и 3.5. 

 

5.1. Участникът е подал  техническо предложение за обособена позиция № 5, ном. 

единица № № 5.4 и 5.5 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията 

на участника, съгласно изискванията на възложителя. В колона 9 на приложение 2А участникът 

е декларирал, че производител на оферираните медицински изделия е дружество, което не е 

установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското 

икономическо пространство. Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и 

диск; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на СЕ Сертификат на производителя, в 

оригинал и в превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на 

Европейска Декларация за съответствие от производителя, от която е видно кой е 

упълномощения му представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, в оригинал и в превод на 

български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на две преведени на български 

инструкции за употреба от оторизирания представител за България; заверено копие с гриф 

„Вярно с оригинала“ на Описание на медицинските изделия, в оригинал и в превод на български 

език. Описанието следва да съдържа данни за всички характеристики на предлаганото 

медицинско изделие, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Участникът е 

представил бледа и неясна снимка за медицинското изделие от ном. № 5.4, от която комисията 
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не може да установи спазени ли са изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация.  

              В оторизационното писмо, представено с техническото предложение по обособена 

позиция № 3, липсва посоченият от участника производител на изделията по обособена позиция 

№ 5 – ном. 5.4 и ном. 5.5, който е един и същ за двете номенклатурни единици и не е установен 

на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо 

пространство. Не е налице и оторзация на участника от упълномощения представител на този 

производител. 

 Участникът не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация 

за срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по 

чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: 

„Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от № 

1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за всички 

номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от утвърдената 

документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото предложение, в което 

следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника документи 

Техническото предложение на участника за обособена позиция № 5, ном. 5.4 и 5.5 не 

отговаря на предварително  обявените условия на Възложителя от утвърдената документация. 

Съгласно горните констатации комисията не допуска до по-нататъшно участие този 

участник за ном. единици № 5.4 и 5.5. от обособена позиция № 5 и предлага на възложителя да 

отстрани от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за ном. единици № 

5.4 и 5.5. от обособена позиция № 5. 

5.2. Участникът е подал  техническо предложение за обособена позиция № 6, ном. 

единица № 6.4 -  Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

 Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя, които не е 

установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското 

икономическо пространство, в оригинал и в  превод на български език; заверено копие с гриф 

„Вярно с оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български; заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Сертификат за въведена система за управление на 

качеството по стандарт EN ISO 13485:2016, в оригинал и превод на български език;  заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Указания за употреба; заверено копие с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Каралог, в оригинал и в превод на български език. 

 Участинкът не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация 

за срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по 

чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: 

„Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от № 

1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за всички 

номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от утвърдената 

документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото предложение, в което 

следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника документи. 

 Техническото предложение на участника за обособена позиция № 6, ном. 6.4. не 

отговаря на предварително обявените условия на Възложителя от утвърдената документация. 

 Съгласно горните констатации комисията не допуска до по-нататъшно участие този 

участник за ном. единица № 6.4 от обособена позиция №  6 и предлага на възложителя да 
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отстрани от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за ном. единица № 

6.4  от обособена позиция № 6. 

5.3. Участникът е подал  техническо предложение за обособена позиция № 7, ном. 

единица № 7.2, Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя. В колона 9 на приложение 2А участникът е 

декларирал, че производител на оферираните медицински изделия е дружество, декларирано в 

представеното общо Оторизационно писмо, регистрирано на територията на държава членка на 

ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство. 

 Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 

13485:2016, в оригинал и в превод на български език, издаден на името на декларирания 

производителя; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Декларация за съответствие, в 

оригинал и превод на български език, издаден на името на декларирания производителя; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба, на която е отбелязано, 

че производител е дружество, което не е установен на територията на държава членка на ЕС или 

на държава от Европейското икономическо пространство, но е различно от посочения от 

участника производител; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на каталог на който е 

отбелязано, че производител отново е дружеството, което не е установен на територията на 

държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство и е различно 

от посочения от участника производител. За яснота и предвид декларацията за 

конфиденциалност, комисията посочва, че сочения от участника производител на оферираните 

изделия е установен в Италия, а посочения в инструкциите за употреба и каталог – в Турция. 

Същевременно, участникът не е предствил документ, доказващ правните отношение между 

декларирания производител и дружеството, отбелязано като производител в инструкциите за 

употреба и каталога,  представени за медицинско изделия от ном. единица 7.2.  

 Комисията приема, че участникът не е представил инструкция за употреба и каталог на 

оферираното медицинско изделие от посочения от участника производител.  

 Участинкът не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация 

за срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по 

чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: 

„Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от № 

1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за всички 

номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от утвърдената 

документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото предложение, в което 

следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника документи. 

 Техническото предложение на участника за обособена позиция № 7, ном. 7.2. не 

отговаря на предварително обявените условия на Възложителя от утвърдената документация. 

 Съгласно горните констатации комисията не допуска до по-нататъшно участие този 

участник за ном. единица № 7.2 от обособена позиция № 7 и предлага на възложителя да отстрани 

от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за ном. единица № 7.2  от 

обособена позиция № 7. 

 

5.4. Участникът е подал  техническо предложение за обособена позиция № 10 - 

Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, съгласно 

изискванията на възложителя. В колона 9 на приложение 2А участникът е декларирал, че 

производител на оферираните медицински изделия е дружество, декларирано в приложеното 

общо Оторизационно писмо. 

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на  СЕ Сертификат, издаден на името на декларирания 
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производител, в оригинал и в превод на български език. На копието на български език 

собственоръчно, с химикал участникът е отбелязал, че СЕ Сертификат се отнася за обособена 

позиция № 10, ном. единица №10.1 и №10.2, обособена позиция № 26, ном. № 26.1, 26.2, 26.3, 

26.4, 26.5, 26.6, 26.7 и 26.8.  

Участникът е представил заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Декларация 

за съответствие за обособена позиция № 26 ном. № 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7 и 26.8 

- в оригинал и в превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на 

Декларация за съответствие за ном. единици №10.1 и №10.2 -  в оригинал и превод на български 

език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба за ном. единици № 

10.1 и № 10.2; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба за мед. 

изделие от ном. единица № 10.1 и № 10.2; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на описание 

на медицинското изделие от ном. единица № 10.1 и № 10.2;  

 Участинкът не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация 

за срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по 

чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: 

„Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от № 

1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за всички 

номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от утвърдената 

документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото предложение, в което 

следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника документи. 

Техническото предложение на участника за обособена позиция 10 не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя от утвърдената документация. 

Съгласно горните констатации комисията не допуска до по-нататъшно участие този участник за 

обособена позиция № 10 и предлага на възложителя да отстрани от участие в процедурата 

участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за  обособена позиция № 10. 

5.5. Участникът е подал  техническо предложение за обособена позиция № 26 - 

Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, съгласно 

изискванията на възложителя. В колона 9 на приложение 2А участникът е декларирал, че 

производител на оферираните медицински изделия е изделия е дружество, декларирано в 

приложеното общо Оторизационно писмо. 

 Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на каталог на мед. изделия от ном. единица № 26.1  до 26.7 вкл.; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба за мед. изделия от 

обособена позиция № 26, ном. №26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7 и 26.8. 

 Участникът не е представил каталог  на оферираните мед. изделие от ном. 26.8 от 

обособена позиция № 26, поради което  не е изпълнил  изискването на Възложителя, посочено на 

стр. 22 от утвърдената документация, а именно  Участниците при подготовка на техническото 

си предложение трябва да представят каталози или други документи /проспекти, 

спецификации на производителя и други подобни/, доказващи съответствието на 

медицинските изделия и конусмативи със спецификацията на Възложителя във формата на 

заверени от участника копия, като текстовата част следва да бъде преведна на български 

език. 

 Участникът не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация 

за срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по 

чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: 

„Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от № 

1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за всички 
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номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от утвърдената 

документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото предложение, в което 

следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника документи. 

 Техническото предложение на участника за обособена позиция 26 не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя от утвърдената документация. 

 Съгласно горните констатации комисията не допуска до по-нататъшно участие този 

участник за обособена позиция № 26 и предлага на възложителя да отстрани от участие в 

процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за  обособена позиция № 26. 

5.6. Участникът е подал  техническо предложение за обособена позиция № 19 - 

Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, съгласно 

изискванията на възложителя. В колона 9 на приложение 2А участникът е декларирал, че 

производител на оферираните медицински изделия от ном. единица № 19.1 и 19.2 е дружество, 

регистрирано на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското 

икономическо пространство, а за ном. единица № 19.4 – дружество, което не е регистрирано на 

територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо 

пространство. 

 Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на  Декларация за съответствие от производителя на мед. 

изделие от обособена позиция №19, ном. единица № 19.1 и № 19.2, в оригинал и превод на 

български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на  Сертификат за качество по 

стандарт EN ISO 9001:2015г.; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на  Оторизационно 

писмо производителя на мед. изделия от ном. № 19.4, в оригинал и превод на български език; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Декларация за съответствие на мед. изделие от 

ном.№19.4, в оригинал и превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ 

на СЕ Сертификат за мед. изделие от ном. № 19.4, в оригинал и превод на български език; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на две инструкции за употреба за оферираните мед. 

изделия. В инструкциите за употреба са описани размерите на предлаганите от учасника 

чаршафи от нетъкан текстил, а именно 70х70; 90х90; 140х240; 260х220; 180х100; 150х220. В 

техническата спецификация – Приложение 1 към документацията, Възложителят ясно е 

отбелязал, че медицинските изделия в ном. единица № 19.4 /еднократен операционен чаршаф, 

стерилени без отвор/ трябва да бъдат с размер 150/240, какъвто размер комисията не открива 

в представените инструкции за употреба. 

На следващо място участникът не е представил Оторизационно писмо от производителя – 

държава-членка на Европейския съюз на мед. изделия в ном. единици № 19.1 и 19.2 , каквото е 

изискването на възложителя на стр. 21 от утвърдената документация. 

 Участникът не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация 

за срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по 

чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: 

„Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от № 

1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за всички 

номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от утвърдената 

документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото предложение, в което 

следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника документи. 

 Техническото предложение на участника за обособена позиция 19 не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя от утвърдената документация. 

 Съгласно горните констатации комисията не допуска до по-нататъшно участие този 

участник за обособена позиция № 19 и предлага на възложителя да отстрани от участие в 

процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за  обособена позиция № 19. 
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5.7. Участникът е подал техническо предложение за обособена позиция № 30 - 

Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, съгласно 

изискванията на възложителя. В колона 9 на приложение 2А участникът е декларирал, че 

производител на оферираното медицинско изделие е дружество, регистрирано на територията 

на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство. 

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на сертификат за въведена система за управление на качеството по 

стандарт EN ISO 9001:2015, в оригинал и в превод на български език, заверено копие с гриф 

„Вярно с оригинала“ на описание на медицинското изделие и инструкции за употреба.  

Участинкът не е представил декларация за съответствие на производителя и СЕ 

сертификат.  

 Участникът не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация 

за срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по 

чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: 

„Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от № 

1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за всички 

номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от утвърдената 

документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото предложение, в което 

следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника документи. 

 Техническото предложение на участника за обособена позиция 30 не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя от утвърдената документация. 

 Съгласно горните констатации комисията не допуска до по-нататъшно участие този 

участник за обособена позиция № 30 и предлага на възложителя да отстрани от участие в 

процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за  обособена позиция № 30. 

5.8. Участникът е подал  техническо предложение за обособена позиция № 36 - 

Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, съгласно 

изискванията на възложителя. В колона 9 на приложение 2А участникът е декларирал, че 

производител на оферираното медицинско изделие е дружество, което не е регистрирано на 

територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо 

пространство. 

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено 

копие с гриф  „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя, в оригинал и в 

превод на български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинал“ на Сертификат за 

управление на качеството по стандарт EN ISO 13485:2016 на производителя, в оригинал и в 

превод на български език; заверено копие с гриф “Вярно с оригинала“ на Декларация за 

съответствие, от която е видно кой е упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал.2 от 

ЗМИ, в оригинал и в превод на български език; заверено копие с гриф “Вярно с оригинала“ на 

инструкции за употреба; заверено копие с гриф “Вярно с оригинала“ на каталог. 

 Участникът не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация 

за срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по 

чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: 

„Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от № 

1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за всички 

номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от утвърдената 

документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото предложение, в което 

следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника документи. 
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 Техническото предложение на участника за обособена позиция 36 не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя от утвърдената документация. 

 Съгласно горните констатации комисията не допуска до по-нататъшно участие този 

участник за обособена позиция № 36 и предлага на възложителя да отстрани от участие в 

процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за  обособена позиция № 36. 

5.9. Участникът е подал техническо предложение за  обособена позиция № 44 - 

Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, съгласно 

изискванията на възложителя. В колона 9 на приложение 2А участникът е декларирал, че 

производител на оферираното медицинско изделие са дружество, които не са регистрирани на 

територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо 

пространство. 

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия от 

обособена позиция №44, ном. единица № 44.1, 44.2 и 44.3 и обособена позиция №45, ном. 

единици №45.1, в оригинал и превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с 

оригинала“ на  ЕС Сертификат мед. изделия от обособена позиция № 44, ном. единица № 44.1, 

44.2 и 44.3 и № 45, ном. единици № 45.1, от който е видно кой е упълномощения представител 

по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМ -  в оригинал и в превод на български език; заверено копие с 

гриф „Вярно с оригинала“ на  Декларация за съответствие от производителя на мед. изделия от 

обособена позиция № 44, ном. единица № 44.1, 44.2 и 44.3 и № 45, ном. единици № 45.1, от който 

е видно, че се отнася за мед. изделия Клас I, Нестерилни, в оригинал и в превод на български 

език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на 

мед. издели от ном. № 44.4; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Сертификат за 

въведена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2016, издадено на 

дружество, различно от това, декларирано като производител в колона 9 на приложение 2А - в 

оргинал и в превод на български език; ЕС Декларация за съответствие за мед. изделия от ном. № 

44.4, издадена на името на дружество, различно от декларираното е колона 9 на приложение 2А 

- в оригинал и в превод на български език; заверено копие с гриф “Вярно с оригинала“ на 

инструкции за употреба за мед. изделия от обособена позиция № 44, ном. №44.1, 44.2 и 44.3; 

заверено копие с гриф “Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба за мед. изделия от 

обособена позиция № 44, ном № 44.4, от които е видно кой е упълномощения представител по 

смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ на декларирания производител. Упълномощения представител по 

смисъла на чл. 10, ал.2 от ЗМИ на декларирания производител е различен от дружеството, чиито 

ЕС Декларация и Сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт EN 

ISO 9001:2016 участникът представя. Участникът е представил и заверено копие с гриф „Вярно 

с оригинала“ на каталози. 

Предвид представинети и описани по-горе документи,  комисията констатира, че за 

номенклатура 44.4 участникът е представил ЕС Декларация за съответствие за мед. изделия от 

ном. № 44.4, издадена от производител, различен от посочения в Приложение № 2А. За яснота и 

поради наличието на декларация за конфиденциалност, комисията посочва, че декларирания от 

участника в Приложение № 2а производител на номенклятура 44.4 е установен в Китай. 

Производителят, посочен в представената от участника ЕС Декларация за съответствие за  ном. 

№ 44.4 също е установен китай, но наименованията на дружествата са различни. Не е представен 

документ, от който да е видно някаква връзка между тези производители. 

 Участникът не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация 

за срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по 

чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: 

„Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от № 

1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за всички 
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номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от утвърдената 

документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото предложение, в което 

следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника документи. 

 Техническото предложение на участника за обособена позиция 44 не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя от утвърдената документация. 

 Съгласно горните констатации комисията не допуска до по-нататъшно участие този 

участник за обособена позиция № 44 и предлага на възложителя да отстрани от участие в 

процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за  обособена позиция № 44. 

 

5.10. Участникът е подал  техническо предложение за обособена позиция № 45 

„РЪКАВИЦИ, ХИРУРГИЧНИ, СТЕРИЛНИ БЕЗ ПУДРА“ - Приложение № 2 по образеца на 

възложителя, съдържащо изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя. В 

колона 9 на приложение 2А участникът е декларирал, че производител на оферираното 

медицинско изделие е дружество, което не е регистрирано на територията на държава членка на 

ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство. 

 Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; В предложението за 

изпълнение на поръчката за обособена позиция № 44 участникът е представил и заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия както от 

обособена позиция № 44, ном. единица №44.1, 44.2 и 44.3, така и за обособена позиция № 45, 

ном. единици № 45.1 - в оригинал и превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с 

оригинала“ на  ЕС Сертификат мед. изделия от обособена позиция № 44, ном. единица № 44.1, 

44.2 и 44.3 и обособена позиция № 45, ном. единици № 45.1, от който е видно кой е 

упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ - в оригинал и в превод на 

български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на  Декларация за съответствие от 

производителя на мед. изделия от обособена позиция № 44, ном. единица № 44.1, 44.2 и 44.3 и 

обособена позиция № 45, ном. единици № 45.1, от който е видно, че се отнася за мед. изделия 

Клас I, Нестерилни - в оригинал и в превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с 

оригинала“ на инструкции за употреба, където е записано, че се отнася за ЛАТЕКСОВИ 

СТЕРИЛНИ РЪКАВИЦИ С ТАЛК; заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“ на каталози. В 

техническата спецификация, приложение  № 1 към утвърдената документация Възложителят 

всно е описал, че медицинските изделия от обособена позиция № 45 трябва да бъдат със следните 

характеристика: Стерилни ръкавици, естествен, гумен латекс без пудра. Съответстват на 

Европейската директива за медицинските изделия 93/42/ЕЕС клас II a, Директивата за лични 

предпазни средства 89/686/ЕЕС клас III и  EN 455,EN 375, ASTM D3577. AQL1. 

Участникът е представил  Декларация за конфиденциалност, Декларация за съгласие с 

клаузите на договора, Декларация за срока на валидността на офертата и  Декларация за 

спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. 

Съгласно горните констатации комисията приема, че участникът не е спазил 

изискването на възложителя, на стр. 21 от утвърдената документация, а именно: да представи 

Декларация за съответствие от производителя за мед. изделия от обособена позиция № 45. 

Комисията не допуска до последващо участие в процедурата този участник и  предлага на 

възложителя да отстрани от участника за обособена позиция „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД № 

45. 

6. Комисията започна разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на 

„ЕЛПАК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД. 

6.1. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 4, ном. единица № 4. - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията 

на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на  Упълномощително писмо от производителя; заверено копие с гриф 
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„Вярно с оригинала“ на  СЕ Сертификат, в оригинал и в превод на български език; заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на  ЕС Декларация за съответствие, в оригинал и в превод на 

български език; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 

валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, 

т.1, буква „д“ от ППЗОП, заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на каталог. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ЕЛПАК 

ТРЕЙДИНГ“ ЕООД. 

 

6.2. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 7, ном. единица №7.1 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията 

на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

    Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на  Упълномощително писмо от производителя;  заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и в превод на български 

език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Сертификат, в оригинал и в превод на 

български език; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 

валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, 

т.1, буква „д“ от ППЗОП, заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на каталог и инструкции за 

употреба; 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ЕЛПАК 

ТРЕЙДИНГ“ ЕООД. 

6.3. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 9 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, 

съгласно изискванията на възложителя.  

    Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено копие с 

гриф „Вярно с оригинала“ на  Упълномощително писмо от производителя -  в оригинал и в превод 

на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Сертификат, в оригинал и 

в превод на български език; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока 

на валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, 

т.1, буква „д“ от ППЗОП, заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на каталог; заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на снимка на опаковката на изделията, с графично изображение на 

СЕ маркировката;  

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ЕЛПАК 

ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.  

6.4. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 40 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, 

съгласно изискванията на възложителя.  

    Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено копие с 

гриф „Вярно с оригинала“ на Упълномощително писмо от  производителя -  в оригинал и в превод 

на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Сертификат, в оригинал и 

в превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на три Декларации за 

съответствие, в оригинал и в превод на български език; Декларация за съгласие с клаузите на 

договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване на 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП, заверено копие с гриф 

„Вярно с оригинала“ на продуктово описание на оферираните медицински изделия; 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ЕЛПАК 

ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.  
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6.5.  Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 41 -  Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

    Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; заверено копие с 

гриф „Вярно с оригинала“ на  Упълномощително писмо от  производителя -  в оригинал и в превод 

на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на ЕС Сертификат, в оригинал и 

в превод на български език; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на три Декларации за 

съответствие, в оригинал и в превод на български език; Декларация за съгласие с клаузите на 

договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване на 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП, заверено копие с гриф 

„Вярно с оригинала“ на продуктово описание на оферираните медицински изделия; заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на снимка на опаковката на изделията, с графично 

изображение на СЕ маркировката;  

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ЕЛПАК 

ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.  

6.6. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 46,- Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, 

съгласно изискванията на възложителя.  

    Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск;  заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на  Упълномощително писмо от производителя -   заверено 

копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и в превод на 

български език; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 

валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, 

т.1, буква „д“ от ППЗОП, заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на каталог и инструкции за 

употреба. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ЕЛПАК 

ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.  

7. Комисията започна разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на 

„МЕДИКАРД“ ООД. 

7.1. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 11, ном. единица № 11.4 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо 

изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Оторизационно 

писмо от прозиводителя - в оригинал и в превод на български език; ЕО Декларация за 

съответствие, в оригинал и в превод на български език; ЕО Сертификат, в оригинал и в превод 

на български език; инструкции за употреба; каталог ; Декларация за съгласие с клаузите на 

договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване на 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИКАРД“ ООД. 

7.2. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 31-Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Оторизационно 

писмо от прозиводителя - в оригинал и в превод на български език; ЕО Декларация за 

съответствие, в оригинал и в превод на български език; два ЕО Сертификата, в оригинал и в 

превод на български език; инструкции за употреба; каталог ; Декларация за съгласие с клаузите 

на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване на 
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задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИКАРД“ ООД. 

7.3. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 53 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, 

съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск; Заверено копие 

с гриф „Вярно с оригинала“ на  „Тълкуване на Споразумението за митнически съюз с Турция в 

областта на медицинските изделя“ на Европейската комисия, Генерална дирекция на 

предприятията, в което е декларирано, че производителите установени в Турция не са длъжни 

да посочат упълномощен представител на територията на ЕС, в оригинал и в превод на български 

език; Оторизационно писмо от производителя Bicakcilar Tibbi, Турция, в оригинал и в превод на 

български език; ЕО Декларация за съответствие, в оригинал и в превод на български език; ЕО 

Сертификат, в оригинал и в превод на български език; инструкции за употреба; каталог; 

Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на 

офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от 

ППЗОП; 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИКАРД“ ООД. 

Участникът е представил Опис на документите в офертата. 

8. Комисията започна да разглежда техническото предложение на „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД. 

8.1. Участникът е представил Пълномощно от Димитър Георгиев Димитров, в 

качеството си на Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“АД,  с което упълномощава 

Кристияна Въчева Кирчева. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от 

обособена позиция № 36 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията 

на участника, съгласно изискванията на възложителя. 

 Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което, в 

колона 9 участникът е декларирал, че производител на мед.изделия в ном. 36.1 е Шанхай 

Ченълмед Импорт енд Експорт Ко., Лтд, Китай, а на мед. изделия от ном. № 36.2 е НБМ; 

Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на 

офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от 

ППЗОП; Декларация, че медицинските изделия и консумативи имат нанесена СЕ маркировка; 

Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия от ном. единица 36.1 – Шанхай Ченълмед 

Импорт енд Експорт Ко., Лтд, Китай - в оригинал и в превод на български език; Декларация за 

Съответствие,  с посочеване на упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ;  

ЕС Сертификат, в оригинал и в превод на български език; каталог и инструкции за употреба; 

Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия от ном. 36.2 – Шанхай Ейч Би Ем 

Хелткеър, Китай -  в оригинал и в превод на български език; ЕО Сертификат - в оригинал и в 

превод на български език, издаден на името на Шанхай Ейч Би Ем Хелткеър, Китай, в оригинал 

и в превод на български език; ЕО Сертификат издаден на името на Чангжу Хуичун Медикъл, 

Китай, в оригинал и в превод на български език; Оторизационно писмо от  Чангжу Хуичун 

Медикъл, Китай, с което оторизира Шанхай Ейч Би Ем Хелткеър, Китай за свой дистрибутор - в 

оригинал и в превод на български език; Декларация за съответствие от Шанхай Ейч Би Ем 

Хелткеър, Китай; фирмен профил на ХБМ Груп, Ню Йорк, САЩ, ведно с каталог; Инструкции за 

употреба от ХБМ Груп. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД. 

8.2. Участникът е представил Пълномощно от Димитър Георгиев Димитров, в 

качеството си на Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“АД,  с което упълномощава 
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Кристияна Въчева Кирчева. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от 

обособена позиция № 37, Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията 

на участника, съгласно изискванията на възложителя, 

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в 

колона 9 участникът е декларирал, че производител на мед.изделия е „СОФАРМА“ АД; Декларация 

за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; 

Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; 

Декларация, че медицинските изделия и консумативи имат нанесена СЕ маркировка; 

Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия; Декларация от Изпълнителния директор 

на  „СОФАРМА“ АД за нанесена СЕ маркировка на всички на предлагани от тях мед. изделия; ЕО 

СЕртификат за система за пълно осигуряване на качеството, в оригинал и в превод на български 

език; Декларация за съответствие; Ка талог и инструкции за употреба. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД. 

8.3. Участникът е представил Пълномощно от Димитър Георгиев Димитров, в 

качеството си на Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“АД,  с което упълномощава 

Кристияна Въчева Кирчева. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от 

обособена позиция №39, Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията 

на участника, съгласно изискванията на възложителя. 

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в колона 

9 участникът е декларирал, че производител на мед.изделия е ZHEJIANG GONGDONG 

MEDIC.TECHNOL.CO, Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 

валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, 

ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация, че медицинските изделия и консумативи имат 

нанесена СЕ маркировка; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия, в оригинал 

и в превод на български език; ЕО Сертификат, в оригинал и превод на български език; 

Декларация за съответствие, от която е видимо, кой е упълномощения представител по чл.10, 

ал.2 от ЗМИ, в оригинал и в превод на български език; каталог и инструкции за употреба;  

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД. 

8.4.  Участникът е представил Пълномощно от Димитър Георгиев Димитров, в 

качеството си на Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“АД,  с което упълномощава 

Кристияна Въчева Кирчева. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от 

обособена позиция №44, Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията 

на участника, съгласно изискванията на възложителя. 

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в колона 

9 участникът е декларирал, че производител на мед.изделия  от ном. единица №44.1 до №44.3 

вкл. е SA LABORATOIRES EUROMEDIS,а за ном. Единица №44.5 – SHANGHAI CHANNELMED 

IMPORT & EXPORT, Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 

валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, 

т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация, че медицинските изделия и консумативи имат нанесена 

СЕ маркировка; Оторизационно писмо от производителя SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & 

EXPORT, в оригинал и в превод на български език; Декларация за съответствие, от която е видно 

кой е упълномощения представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, в оригинал и превод на 

български език; каталог за мед. изделия от ном. единица №44.4; Оторизационно писмо от 

производителя SA LABORATOIRES EUROMEDIS, в оригинал и в превод на български език; ЕО 

Декларация за съответствие, каталог за мед. изделия от ном. единица №44.1, 44.2 и 44.3. 
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Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД. 

8.5 Участникът е представил Пълномощно от Димитър Георгиев Димитров, в 

качеството си на Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“АД,  с което упълномощава 

Кристияна Въчева Кирчева. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от 

обособена позиция №45, Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията 

на участника, съгласно изискванията на възложителя. 

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в колона 

9 участникът е декларирал, че производител на мед.изделия от ном. единица №45.1 е SA 

LABORATOIRES EUROMEDIS, , Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за 

срока на валидността на офертата; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, 

ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация, че медицинските изделия и консумативи имат 

нанесена СЕ маркировка; Оторизационно писмо от производителя, в оригинал и предов на 

български език; ЕО Сертификат, в оригинал и превод на български език; Декларация за 

съответствие в оригинал и превод на български език; каталог с графично изображения на 

опаковката на мед. изделия. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД. 

9. Комисията започна да разглежда техническото предложение на „Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ“ ЕООД. 

 Участникът е представил Декларация за нанесена СЕ маркировка на всички 

оферирани медицински изделия. Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия от 

обособена позиция №5, ном. единица №5.5, обособена позиция №6, ном. единица №6.2, №6.3, 

№6.4, обособена позиция №41 и №49  B. BRAUN MELSUNGEN, GERMANY, в оригинал и в превод 

на български език, Декларация за съгласие с клаузите на договора за всички обособени позиции; 

Декларация за срока на валидността на офертата за всички обособени позиции; Декларация за 

спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП за всички обособени 

позиции; Декларация за липса на свързаност с друг участник за всички обособени позиции;   

9.1. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 5, ном. № 5.5 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в колона 9 

участникът е декларирал, че производител на мед.изделия е B. BRAUN MELSUNGEN, GERMANY. 

Декларация за Съответствие, в оригинал и в превод на български език;  ЕО Сертификат за 

обособена позиция № 5, ном. №5.5 и обособена позиция №49, в оригинал и в превод на бългрски 

език; каталог; 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ“ ЕООД. 

 

9.2. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 6, ном. № 6.2, 6.3 и 6.4, Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията 

на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в колона 

9 участникът е декларирал, че производител на мед.изделия е B. BRAUN MELSUNGEN, GERMANY. 

Две Декларации за съответствие, в оригинал и превод на български език; ЕО Сертификат, в 

оригинал и в превод на български език; каталог и снимка на опаковката на медицинските 

изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ“ ЕООД. 
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9.3. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция № 18 ном. № 18.1, 18.3, 18.4, 18.5 и 18.6 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, 

съдържащо изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в колона 

9 участникът е декларирал, че производител на мед.изделия е AESCULAP AG, GERMANY. 

Оторизационно писмо от прозиводителя, в оригинал и превод на български език; Сертификат за 

въведена система за управление на качеството и нанесена СЕ маркиворка; ЕО Сертификат, в 

оригинал и в превод на български език; каталог и снимка на опаковката на медицинските 

изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка. 

 Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ“ ЕООД. 

 

9.4. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 30 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, 

съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в колона 

9 участникът е декларирал, че производител на мед.изделия е B. BRAUN MELSUNGEN, GERMANY, 

Декларации за съответствие, в оригинал и превод на български език; ЕО Сертификат, в оригинал 

и в превод на български език; инструкции за употреба и каталог. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ 

ЕООД. 

 

9.5. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 41 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, 

съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в колона 

9 участникът е декларирал, че производител на мед.изделия е B. BRAUN MELSUNGEN, GERMANY, 

Декларация за съответствие, в оригинал и превод на български език; ЕО Сертификат, в оригинал 

и в превод на български език; каталог с графично изображение на „СЕ” маркировка. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ 

ЕООД. 

 

9.6. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№ 49 - Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, 

съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в колона 

9 участникът е декларирал, че производител на мед.изделия е B. BRAUN MELSUNGEN, GERMANY, 

три Декларации за съответствие -  в оригинал и превод на български език с посочен 

нотифициращ орган; каталог и указания за употреба; декларация за нанесена СЕ маркировка/ 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ“ ЕООД. 

 

10. Комисията започна разглеждане на  техническото предложение на „МЕДИЛОН“ 

ЕООД. 

          10.1 Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция 

№1, Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, 

съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в 

колона 9 участникът е декларирал, че производител на мед.изделия е FISHER & PAYKEL 

HEALTHCARE LIMITED, NEW ZEALAND, европейски представител FISHER & PAYKEL 
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HEALTHCARE, UNITED KINGDOM.Участникът е представил заверено копие с гриф „Вярно с 

оригинала“ на ЕС Удостоверение от производителя, в оригинал и превод на български език; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Декларация за съответствие, в оригинал и в превод 

на български език; снимка на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на 

„СЕ” маркировка, Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация за срока на 

валидността на офертата, Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, 

т.1, буква „д“ от ППЗОП за всички обособени позиции; Оторизационно писмо от производителя, 

в оригинал и в превод на български език; каталог. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЛОН“ 

ЕООД. 

 10.2. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция №5, ном. единица №5.4, Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо 

изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в колона 9 

участникът е декларирал, че производител на мед.изделия е Covidien USA, с европейски 

представител Covidien Ireland Limited, Ireland, в оригинал и в превод на български език; ЕС 

Сертификат в оригинал и в превод на български език, Декларация за съответствие, в оригинал и 

в превод на български език; инструкции за употреба; Декларация за съгласие с калузите на 

договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване на 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП за всички обособени 

позиции; Каталог; Оторизационно писмо, в оригинал и в превод на български език. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЛОН“ 

ЕООД. 

 

 10.3. Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена 

позиция №43, Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на 

участника, съгласно изискванията на възложителя.  

Участникът е представил Приложение № 2А - на хартиен носител и диск, в което в колона 9 

участникът е декларирал, че производител на мед.изделия е Covidien USA, с европейски 

представител Covidien Ireland Limited, Ireland, в оригинал и в превод на български език; ЕС 

Серфитикат, в оригинал и в превод на български език; три Декларация за съответствие, в 

оригинал и в превод на български език; каталог; инструкции за употреба; Декларация за съгласие 

с калузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за 

спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП за всички обособени 

позиции; Каталог; Оторизационно писмо, в оригинал и в превод на български език. 

Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЛОН“ 

ЕООД. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение отварянето на ценовите 

предложения на участниците, допуснати до последващо участие в процедурата да се извърши на 

04.02.2019г., от 11:00 часа, в Заседателната зала на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян 

Киркович“АД, гр. Стара Загора, ул.“Генерал Столетов“ 2.  

             Председателят на комисията да изготви и изпрати съобщение за отвяране на цени до 

всички участници, с посочени дата, място и час, което да бъде публикувано и на профила на 

купувача, в електронното досие на процедурата 

   Комисията приключи работа на 27.01.2020г.  

 

VІІІ. На 04.02.2020 год. в 11:00 часа комисията проведе своето трето заседание.  
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   Поради ползване на платен годишен отпуск от редовния член Ваня Богданова, същият 

бе заменен от резервния член Катерина Чалъкова.  

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на 

средствата на масова информация. 

I. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците. 

 

1. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника „КА-

М МЕДИКЪЛ“ ЕООД за обособена позиция 11 - ном. единица 11.2 и за обособена позиция 33. 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

 Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи на 

хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени позиции 

и номенклатури от тях.  

 Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

2. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД за обособена позиция 28. 

Във плика комисията установи наличието на документи на хартиен носител и дискове 

във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в плика документи на хартиен 

носител за предлагани ценови параметри от участника за обособената позиция. 

Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия протокол. 

           3. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри  

в офертата на участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за:  

 Обособена позиция 7 - н. ед. 7.1 

 Обособена позиция 7 -  н.ед.7.2 

 Обособена позиция 16 - н.ед. 16.7 

 Обособена позиция 19 - н. ед.19.1  

 Обособена позиция 19 - н.ед.19.2 

 Обособена позиция 19 - н. ед.19.3 

 Обособена позиция 19 - н.ед.19.4 

 Обособена позиция 26 

 Обособена позиция 28  

 Обособена позиция 31  

 Обособена позиция 36  

 Обособена позиция 44  

 Обособена позиция 45  

 Обособена позиция 47  

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и дискове 

във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

 Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи 

на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции и номенклатури от тях.  

 Комисията не отвори ценовите предложения на участника за обособена позиция № 

16- ном. 16.5, за обособена позиция № 42 и за обособена позиция № 53, тъй като за тези 

обособени позиции, респ. номенклатура участникът е отстранен от участие в процедурата на 

етап разглеждане на технически предложения  с протокол № 2 от работата на комисията. 

 Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

         4. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособени позиции:  

 Обособена позиция № 5 консумативи за новородени -  ном. 5.3  

 Обособена позиция №5 консумативи за новородени -  ном. 5.4 интубационна тръби; 

 Обособена позиция № 5 консумативи за новородени - ном. 5.5 нелатонов катетър за 

аспирация на новородено; 
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 Обособена позиция № 7регистрираща хартия за ЕКГ -  ном. 7.2 регистрираща хартия за 

ЕКГ; 

 Обособена позиция № 15 Назални и орални въздуховоди – ном. 15.3Назални и орални 

въздуховоди; 

 Обособена позиция №15 - Назални и орални въздуховоди – ном. 15.4Назални и орални 

въздуховоди; 

 Обособена позиция № 15 Назални и орални въздуховоди – ном. 15.5Назални и орални 

въздуховоди; 

 Обособена позиция №16  Консумативи за клинична лаборатория – ном. 16.7игли; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 17.1 

Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 17.3 

Катетри уретрални; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 17.4 

Катетри уретрални; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 17.5 

Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 17.6 

Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 17.7 

Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция №19 Еднократни чаршафи - ном. 19.1 Чаршафи еднократни 

нестерилни; 

 Обособена позиция № 19 Еднократни чаршафи – ном. 19.2 Ролка еднократни чаршафи; 

 Обособена позиция № 19 Еднократни чаршафи – ном. 19.4 Чаршафи еднократни 

стерилни; 

 Обособена позиция № 21 Хирургични игли за шиене за многократна употреба от 

неръждаема стомана; 

  Обособена позиция № 39 Вакутейнери 

 Обособена позиция № 42 Натронкалк 

 Обособена позиция № 44 Ръкавици Нестерилни 

 Обособена позиция №45 Ръкавици Хирургични, Стерилни без пудра; 

 Обособена позиция № 47 КЕР Денажи 

 Обособена позиция № 48 Гофриран дренаж 

 Обособена позиция № 49 Урологични сетове 

 Обособена позиция № 50 Водачи за интубационни тръби 

 Обособена позиция №51 Маски за анестезия многократни 

 Обособена позиция №52 Регионална анестезия 

 Обособена позиция №53 Трахеостомни канюли; 

 Обособена позиция № 54 Ендотрахеални и Ендобронхеални тръби 

 Обособена позиция № 55 Стерилно операционно фолио 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и дискове 

във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

 Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи 

на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции и номенклатури от тях.  

 Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 
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 5. Комисията не отвори ценовите предложения на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД за: 

 Обособена позиция №3 – контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и комплекти – ном.  

3.3  

 Обособена позиция №3 – контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и комплекти – ном. 

3.4 контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и комплекти 

 Обособена позиция №3 – контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и комплекти – ном. 

3.5 контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и комплекти 

 Обособена позиция №5 – консумативи за новородени –ном. 5.4 интубационни тръби 

 Обособена позиция №5 – консумативи за новородени – ном. 5.5 нелатонов катетър за 

аспирация на новородено; 

 Обособена позиция №6 – трипътни кранчета, удължители, 6.4 удължители; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №7 – регистрираща хартия за ЕКГ – 

ном.  7.2 Регистрираща хартия за ЕКГ 

 Обособена позиция №10 Сонда за хранене – ном. 10.1 Сонда за хранене 

 Обособена позиция № 10 Сонда за хранене-  ном. 10.2 Сонда за хранене 

 Обособена позиция № 19 еднократни чаршафи – ном. 19.1 Чаршафи еднократни 

нестерилни 

 Обособена позиция № 19 еднократни чаршафи – ном. 19.2 Ролка еднократни чаршафи 

 Обособена позиция № 19 еднократни чаршафи – ном. 19.4 Чаршафи еднократни 

стерилни 

 Обособена позиция №26 ларенгиални маски 

 Обособена позиция №30 средства за прибиране на рани 

 Обособена позиция № 36 спринцовки 

 Обособена позиция №44 ръкавици, нестерилни 

 Обособена позиция №45 ръкавици, хирургични, стерилни без пудра,  

тъй като за изброените обособени позиции и номенклатури от обособени позиции, участникът 

е отстранен от участие в процедурата на етап разглеждане на технически предложения  с 

протокол № 2 от работата на комисията. 

6. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД за: 

 Обособена позиция № 4 ГЕЛОВЕ, ПАСТИ ЗАДИАГНОСТИЧНИ АПАРАТИ -  ном. № 4.3 

ЕЛЕКТРОДНА ПАСТА ЗА ДЕФИБРИЛАТОР; 

 Обособена позиция № 7 РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ ЗА ЕКГ - ном. № 7.1 ЕКГ ХАРТИЯ 

210х30; 

 Обособена позиция №9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. № 9.1 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – 

ЕДНОКРАТЕН ОТ 2.0 ММ; 

 Обособена позиция №9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. №9.2 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – 

ЕДНОКРАТЕН ОТ 2.5 ММ; 

 Обособена позиция №9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. №9.3 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – 

ЕДНОКРАТЕН ОТ 3.0 ММ; 

 Обособена позиция №9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. №9.4 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – 

ЕДНОКРАТЕН ОТ 3.5 ММ; 

 Обособена позиция №9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. №9.5 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – 

ЕДНОКРАТЕН ОТ 5.0 ММ; 

 Обособена позиция №40 ТЕСТ СЕРУМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ ГРУПИ; 

 Обособена позиция №41 ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕРИ ТИП „GLUCODR AGM-2100”; 

  Обособена позиция №46 МУНДЩУЦИ 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 
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Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

       Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи на 

хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции и номенклатури от тях.  

 Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

       7. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„МЕДИКАРД“ ООД за: 

 Обособена позиция №11 - номенклатура № 11.2 

 Обособена позиция №31  

 Обособена позиция №53 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

 Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи 

на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции и номенклатури от тях.  

 Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

      8. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за: 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №36 „СПРИНЦОВКИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №37 „ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №39 „ВАКУТЕЙНЕРИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 44 „РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №45 РЪКАВИЦИ, ХИРУРГИЧНИ, СТЕРИЛНИ БЕЗ ПУДРА“  

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и дискове 

във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

 Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи 

на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените  обособени 

позиции. 

 Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

          9. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за: 

 обособена позиция № 5 - ном. 5.5  

 обособена позиция № 6 - ном. 6.2  

 обособена позиция № 6 - ном. 6.3  

 обособена позиция № 6 - ном. 6.4  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.1  

 обособена позиция №18 - ном. 18.3  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.4  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.5 

 обособена позиция № 18 - ном. 18.6  

 обособена позиция №30  

 обособена позиция №41  

 обособена позиция №49  

 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

 Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи 

на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции и номенклатури от тях.  
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 Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

        10.Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„МЕДИЛОН“ ЕООДза: 

 

 Об. поз. №1.1 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

 Об. поз. №5.4 ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ /КОНСУМАТИВИ ЗА НОВОРОДЕНИ/   

  Об. поз. № 43 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

 Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи 

на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции. 

 Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

 С това приключи публичната част от работата на комисията. 

ІХ. Комисията продължи своята работа в закрито заседание по разглеждане на ценовите 

предложения на участниците и съответствието им с изискванията на възложителя в 

утвърдената документация. 

1. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „КА-М МЕДИКЪЛ“ 

ЕООД за обособена позиция 11 - ном. единица 11.2 и за обособена позиция 33. 

Предложените от участника цени не надвишават пределните цени, посочени от 

възложителя в техническата спецификация към утвърдената документация, поради което 

комисията приема, че ценовите предложения на участника за обособена позиция 11 - ном. 

единица 11.2 и за обособена позиция 33 отговарят на изискванията на възложителя. 

2. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ 

ЕООД за обособена позиция 28. 

       Предложената от участника цена на обособената позиция не надвишава пределната цена, 

посочена от възложителя в техническата спецификация към утвърдената документация, 

поради което комисията приема, че ценовото предложение на участника за обособена позиция  

28 отговаря на изискванията на възложителя. 

3. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за:  

 Обособена позиция 7 - н. ед. 7.1 

 Обособена позиция 7 -  н.ед.7.2 

 Обособена позиция 16 - н.ед. 16.7 

 Обособена позиция 19 - н. ед.19.1  

 Обособена позиция 19 - н.ед.19.2 

 Обособена позиция 19 - н. ед.19.3 

 Обособена позиция 19 - н.ед.19.4 

 Обособена позиция 26 

 Обособена позиция 28  

 Обособена позиция 31  

 Обособена позиция 36  

 Обособена позиция 44  

 Обособена позиция 45  

 Обособена позиция 47  

 

При разглеждане на ценовото предложение на участника по обособена позиция № 31, 

комисията установи, че неправилно е допуснала участника до последващо участие на 

процедурата на етап разглеждане на техническото предложение на участника за обособена 

позиция № 31.  

В техническата спецификация към утвърдената документация, в обособена позиция № 

31, възложителят е поискал да бъдат оферирани следните изделия: 
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Хирургични платна Vypro II 15x15 cm синтетично, плетено, полурезорбируемо платно на 

херниопластика. Не се разплита при кроене и рязане 15x15 sm брой 100 274,00 274,0000 200 

54 800,00 31,2  

и 

Хирургични платна Vypro II 6x11 cm синтетично, плетено, полурезорбируемо платно на 

херниопластика. Не се разплита при кроене и рязане. 

Участникът е посочил в Предложение № 2А, че предлага: 

За ном. 31.1 - Хирургични платна Vypro II 15x15 cm - синтетично, плетено, 

полурезорбируемо платно на херниопластика. Не се разплита при кроене и рязане 

За ном. 31.2. - Хирургични платна Vypro II 6x11 cm -синтетично, плетено, 

полурезорбируемо платно за херниопластика. Не се разплита при кроене и рязане.  

В представената инструкция за употреба обаче е посочено, че платното е  

полипропиленово, стерилно, неабсорбируем трикотажен материал от полипропиленово 

монофиламентно платно за тъканно подсилване.  

Комисията счита, че предлаганото от участника платно, съгласно представената 

инструкция за употреба  не е полурезорбируемо, поради което отстранява участника от участие 

в процедурата по обособена позиция № 31 на етап разглеждане на ценови предложения и няма 

да оповести в Приложение № 1 към настоящия протокол предлаганата от участника цена за 

тази обособена позиция. 

Предложената от участника обща стойност  за ном. 7.1 по обособена позиция № 7  

надвишава пределната посочена от възложителя обща стойност за тази номенклатура, поради 

което комисията счита, че ценовото предложение на участника за тази номенклатура не 

отговаря на изискването на възложителя и предлага на възложителя, на основание чл. 107, т.2, 

б. „а“ от ЗОП да отстрани участника за тази номенклатура. 

Предложените от участника цени по останалите номенклатури и обособени позиции  не 

надвишават пределните цени, посочени от възложителя в техническата спецификация към 

утвърдената документация, поради което комисията приема, че ценовите предложения на 

участника за: 

 Обособена позиция 7 -  н.ед.7.2 

 Обособена позиция 16 - н.ед. 16.7 

 Обособена позиция 19 - н. ед.19.1  

 Обособена позиция 19 - н.ед.19.2 

 Обособена позиция 19 - н. ед.19.3 

 Обособена позиция 19 - н.ед.19.4 

 Обособена позиция 26 

 Обособена позиция 28  

 Обособена позиция 36  

 Обособена позиция 44  

 Обособена позиция 45  

 Обособена позиция 47  

 

отговарят на изискванията на възложителя. 

 4. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособени позиции:  

 Обособена позиция № 5 консумативи за новородени -  ном. 5.3  

 Обособена позиция №5 консумативи за новородени -  ном. 5.4 интубационна тръби; 

 Обособена позиция № 5 консумативи за новородени - ном. 5.5 нелатонов катетър за 

аспирация на новородено; 

 Обособена позиция № 7регистрираща хартия за ЕКГ -  ном. 7.2 регистрираща хартия за 

ЕКГ; 

 Обособена позиция № 15 Назални и орални въздуховоди – ном. 15.3Назални и орални 

въздуховоди; 

 Обособена позиция №15 - Назални и орални въздуховоди – ном. 15.4Назални и орални 

въздуховоди; 

 Обособена позиция № 15 Назални и орални въздуховоди – ном. 15.5Назални и орални 

въздуховоди; 
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 Обособена позиция №16  Консумативи за клинична лаборатория – ном. 16.7игли; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретерални и уринаторни торби – ном. 17.1 Катетри 

уретерални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретерални и уринаторни торби – ном. 17.3 Катетри 

уретрални; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретерални и уринаторни торби – ном. 17.4 Катетри 

уретрални; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретерални и уринаторни торби – ном. 17.5 Катетри 

уретерални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретерални и уринаторни торби – ном. 17.6 Катетри 

уретерални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретерални и уринаторни торби – ном. 17.7 Катетри 

уретерални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 19 Еднократни чаршафи - ном. 19.1 Чаршафи еднократни 

нестерилни; 

 Обособена позиция № 19 Еднократни чаршафи – ном. 19.2 Ролка еднократни чаршафи; 

 Обособена позиция № 19 Еднократни чаршафи – ном. 19.4 Чаршафи еднократни 

стерилни; 

 Обособена позиция № 21 Хирургични игли за шиене за многократна употреба от 

неръждаема стомана; 

  Обособена позиция № 39 Вакутейнери 

 Обособена позиция № 42 Натронкалк 

 Обособена позиция № 44 Ръкавици Нестерилни 

 Обособена позиция № 45 Ръкавици Хирургични, Стерилни без пудра; 

 Обособена позиция № 47 КЕР Дренажи 

 Обособена позиция № 48 Гофриран дренаж 

 Обособена позиция № 49 Урологични сетове 

 Обособена позиция № 50 Водачи за интубационни тръби 

 Обособена позиция № 51 Маски за анестезия многократни 

 Обособена позиция № 52 Регионална анестезия 

 Обособена позиция № 53 Трахеостомни канюли; 

 Обособена позиция № 54 Ендотрахеални и Ендобронхеални тръби 

 Обособена позиция № 55 Стерилно операционно фолио 

Комисията установи, че предложената от участника обща стойност за обособена позиция 

№ 39 „Вакутейнери“ надвишава пределната посочена от възложителя обща стойност за тази 

обособена позиция, поради което комисията счита, че ценовото предложение на участника за 

тази обособена позиция не отговаря на изискването на възложителя и предлага на 

възложителя, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП да отстрани участника за тази обособена 

позиция. 

Предложените от участника цени по останалите номенклатури и обособени позиции  не 

надвишават пределните цени, посочени от възложителя в техническата спецификация към 

утвърдената документация, поради което комисията приема, че ценовите предложения на 

участника отговарят на изискванията на възложителя. 

      5. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД за: 

 Обособена позиция № 4 ГЕЛОВЕ, ПАСТИ ЗАДИАГНОСТИЧНИ АПАРАТИ -  ном. № 4.3 

ЕЛЕКТРОДНА ПАСТА ЗА ДЕФИБРИЛАТОР; 

 Обособена позиция № 7 РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ ЗА ЕКГ - ном. № 7.1 ЕКГ ХАРТИЯ 

210х30; 

 Обособена позиция №9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. № 9.1 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – 

ЕДНОКРАТЕН ОТ 2.0 ММ; 
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 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. №9.2 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – 

ЕДНОКРАТЕН ОТ 2.5 ММ; 

 Обособена позиция №9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. №9.3 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – 

ЕДНОКРАТЕН ОТ 3.0 ММ; 

 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. №9.4 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – 

ЕДНОКРАТЕН ОТ 3.5 ММ; 

 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. №9.5 ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ – 

ЕДНОКРАТЕН ОТ 5.0 ММ; 

 Обособена позиция №40 ТЕСТ СЕРУМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ ГРУПИ; 

 Обособена позиция №41 ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕРИ ТИП „GLUCODR AGM-2100”; 

  Обособена позиция №46 МУНДЩУЦИ 

 

Комисията  установи, че предложената от участника обща стойност  за ном. 4.3 от 

обособена позиция № 4  надвишава пределната посочена от възложителя обща стойност за 

тази обособена позиция, поради което комисията счита, че ценовото предложение на 

участника за тази номенклатура от обособена позиция не отговаря на изискването на 

възложителя и предлага на възложителя, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП да отстрани 

участника за тази номенклатура. 

Предложените от участника цени по останалите номенклатури и обособени позиции  не 

надвишават пределните цени, посочени от възложителя в техническата спецификация към 

утвърдената документация, поради което комисията приема, че ценовите предложения на 

участника отговарят на изискванията на възложителя. 

6. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „МЕДИКАРД“ 
ООД за: 

 Обособена позиция №11 - номенклатура № 11.2 

 Обособена позиция №31  

 Обособена позиция №53 

 

Предложените от участника цени по посочените номенклатура и обособени позиции  не 

надвишават пределните цени, посочени от възложителя в техническата спецификация към 

утвърдената документация, поради което комисията приема, че ценовите предложения на 

участника отговарят на изискванията на възложителя. 

 

7. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД за: 
 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №36 „СПРИНЦОВКИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №37 „ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №39 „ВАКУТЕЙНЕРИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 44 „РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №45 РЪКАВИЦИ, ХИРУРГИЧНИ, СТЕРИЛНИ БЕЗ ПУДРА“  

Предложените от участника общи стойност на посочените обособени позиции  не 

надвишават пределните цени, посочени от възложителя в техническата спецификация към 

утвърдената документация, поради което комисията приема, че ценовите предложения на 

участника отговарят на изискванията на възложителя. 

 

8. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника„Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ“ ЕООД за:
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 обособена позиция № 5 - ном. 5.5  

 обособена позиция № 6 - ном. 6.2  

 обособена позиция № 6 - ном. 6.3  

 обособена позиция № 6 - ном. 6.4  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.1  

 обособена позиция №18 - ном. 18.3  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.4  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.5 

 обособена позиция № 18 - ном. 18.6  

 обособена позиция №30  

 обособена позиция №41  

 обособена позиция №49  

 

    

         Комисията  установи, че предложените от участника общи стойности на номенклатури 

№ 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 от обособена позиция № 18 надвишава пределната посочена от 

възложителя обща стойност за тези номенклатури, поради което комисията счита, че ценовите 

предложения на участника за  посочените номенклатури не отговаря на изискването на 

възложителя и предлага на възложителя, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП да отстрани 

участника за описаните шест номенклатури. 

Предложените от участника общи стойност на останалите изброени по-горе 

номенклатури и обособени позиции не надвишават пределните цени, посочени от възложителя 

в техническата спецификация към утвърдената документация, поради което комисията 

приема, че ценовите предложения на участника отговарят на изискванията на възложителя. 

9. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „МЕДИЛОН“ ЕООД за: 

 

 Об. поз. №1.1 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

 Об. поз. №5.4 ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ /КОНСУМАТИВИ ЗА НОВОРОДЕНИ/   

  Об. поз. № 43 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

 

Комисията  установи, че предложените от участника общa стойност на номенклатурa 

№1.1 от обособена позиция №1 надвишава пределната посочена от възложителя обща стойност 

за тази номенклатура, поради което комисията счита, че ценовите предложения на участника 

за посочената номенклатура не отговаря на изискването на възложителя и предлага на 

възложителя, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП да отстрани участника за ном. №1.1 от 

обособена позиция №1. 

 

Предложените от участника общи стойност на обособени позиции №5, ном. единица 

№5.4 и обособена позиция №43 не надвишават пределните цени, посочени от възложителя в 

техническата спецификация към утвърдената документация, поради което комисията приема, 

че ценовите предложения на участника отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Х. Комисията извърши сравнение на цените на участниците за наличие на ценови 

предложения по номенклатури и/или обособени позиции с повече от 20% по-благоприятни от 

средната стойност на предложенията на останалите участници за съответна номенклатура 

и/или обособена позиция, съгласно чл. 72 от ЗОП и установи, че за обособена позиция № 44 са 

установени ценови предложения с цифрово изражение, които подлежат на оценяване по 

оферираната обща стойност на  обособената позиция и не са с повече от 20% по-благоприятни 

от средната стойност на предложенията на останалите участници, дадени като обща стойност 

за съответната номенклатура. 

 

ОП №44 Най-ниска 

цена на 

об.поз. 

сбор от 

офертите 

на др. 

участници 

Средна 

стойност на 

предложения

та 

20 % по- 

благоприятно 

предложение 

Участник ценово 

предложение 

на участника 

за ОП№44  

РЪКАВИЦИ 

НЕСТЕРИЛНИ 

 123840.00  61920.00 

 

51600.00 ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ 

54665.00 
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РЪКАВИЦИ 

НЕСТЕРИЛНИ 

54665.00 112255.00 

 

56127.50 

 

46772.92 МТИ 66250.00 

РЪКАВИЦИ 

НЕСТЕРИЛНИ 

 120915.00 

 

60457.50 

 

50381.25 СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ 

57590.00 

 

ХІ. След като извърши съпоставяне на цените на участниците, комисията  установи, че 

за обособена позиция № 45, двама участника - „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД са подали едни и същи ценови предложения: 

 

№ на 

ОП 

и н-ра 

НАИМ.НА 

ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 

ОПИСАНИЕ НА КОНСУМАТИВА 

Ед.цена 

за 

посочен

ата 

мярка 

без ДДС 

Обща Стойнот 

без ДДС на 

Възложителя 

Ед.цена за 

посочената 

мярка без 

ДДС на У-ка 

Обща 

Стойност 

без ДДС на 

Участника 

УЧАСТНИК 

45.1. 

РЪКАВИЦИ, 

ХИРУРГИЧН

И,СТЕРИЛНИ  

БЕЗ ПУДРА 

Стерилни ръкавици, естествен, гумен латекс 

без пудра .Съответстват на Европейската 

директива за медицинските изделия 

93/42/ЕЕС клас II a,Директивата за лични 

предпазни средства 89/686/ЕЕС клас III и  EN 

455,EN 375, ASTM D3577. AQL 1, размер № 6,5 

0,6000 2520,00 0,2700 1134,00 

„ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД 

45.1. 

РЪКАВИЦИ, 

ХИРУРГИЧН

И,СТЕРИЛНИ  

БЕЗ ПУДРА 

Стерилни ръкавици, естествен, гумен латекс 

без пудра .Съответстват на Европейската 

директива за медицинските изделия 

93/42/ЕЕС клас II a,Директивата за лични 

предпазни средства 89/686/ЕЕС клас III и  EN 

455,EN 375, ASTM D3577. AQL 1, размер № 6,5 

0,6000 2520,00 0,2700 1134,00 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ 

АД  

 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, комисията за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични и анестезиологични 

медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. 

Киркович“ АД, гр. Стара Загора“ обявява дата 25.02.2020г. от 11.00 часа, в заседателната 

зала на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, за провеждане на публичен жребий между 

класираните на първо място оферти на участниците „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД по критерий най-ниска цена за обособена позиция № 45. 

Редът за провеждането на жребий е следният: Председателят на комисията обявява 

обособената позиция с общи стойности, подлежащи на класиране съгласно утвърдената 

документация между класираните на първо място оферти. В два еднакви на външен вид 

билета, Председателя на комисията записва имената на участниците в жребия и поставя 

билетите в урна. Председателя на комисията предлага на един от присъстващите участници 

или член на комисията да извърши първото теглене, като изтегления билет се отваря и името 

на участника се оповестява и предлага за изпълнител. Тегли се втория билет и се оповестява 

името на участник. Комисията и представителят на участниците поставят подписите си на 

билетите, които остават неразделна част от протокола, обективиращ тегленето на жребия. 

Комисията приключи своята работа на 18.02.2020г.  

 

ХІІ. На 25.02.2020 год. в 11:00 часа комисията проведе своето поредно заседание.  

Поради обективна невъзможност да присъстват на заседанието на комисията, редовните 

членове на комисията д-р Георги Минков и доц. д-р Георги Арабаджиев бяха заменени от 

резервните членове – съответно Снежана Марокова и Катерина Чалъкова.  

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на 

средствата на масова информация. 

1. Комисията откри заседанието за провеждане на публичен жребий.  
2. Председателят на комисията обяви, че общата стойност на обособена позиция № 45, 

предложена от двамата участници „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ 

АД е една и съща, а именно 1 134 лв. без ДДС.  
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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: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, номера на 

обособената позиция и стойността й. Този участник се предложи от комисията за класиране 

на първо място за обособена позиция № 45. 

След това бе отворен и втория билет, като комисията констатира изписано името на 

участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, номера на обособената позиция и стойността й. 

Членовете на комисията подписаха всеки един от жребийните билети, който остават 

неразделна част от настоящия протокол. 

С тези действия приключи публичната част от работата на комисията. 

        ХІІІ.  Комисията продължи своята работа в закрито заседание. 

След изтеглянето на жребия комисията извърши окончателно класиране на участниците 

въз основа на икономически най-изгодна оферта, при критерий за възлагане „най-ниска“ цена. 

Резултатите от класирането са отразени в Приложение 1 към настоящия протокол. 

       ХІV. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо 

място участници, съгласно Приложение 1 към настоящия протокол. 

       ХV. Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата  на основание чл. 110, 

ал.1, т.1 за следните изброени по-долу номенклатури:  

 

2,1 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

2,2 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

3,1 КОНТЕЙНЕР И БАНКИ ТИП ТОРБИЧКА.ДРЕНАЖ И КОМПЛЕКТИ  

3,2 КОНТЕЙНЕР И БАНКИ ТИП ТОРБИЧКА.ДРЕНАЖ И КОМПЛЕКТИ  

4,2 ГЕЛОВЕ, ПАСТИ ЗА ДИАГНОСТИЧНИ АПАРАТИ 

5,1 КОНСУМАТИВ ЗА НОВОРОДЕНИ 

5,2 КОНСУМАТИВ ЗА НОВОРОДЕНИ 

6,1 ТРИПЪТНИ КРАНЧЕТА, УДЪЛЖИТЕЛИ 

8,1 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

8,2 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

8,3 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

8,4 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

8,5 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

8,6 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

11,1 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ  

11,4 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ  

11,5 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ  

11,6 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ  

12,1 МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН 

12,2 МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН 

12,3 МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН 

12,4 МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН 

12,5 МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН 

13,1 КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ  

14,1 СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ. КРИКОТИРОИДОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ 

14,2 СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ. КРИКОТИРОИДОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ 

14,3 СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ. КРИКОТИРОИДОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ 

15,1 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ 

15,2 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ 

16,1 МИКРОКОНТЕЙНЕРИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ 

16,2 МИКРОКОНТЕЙНЕРИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ 

16,3 МИКРОКОНТЕЙНЕРИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ 

16,4 МИКРОКОНТЕЙНЕРИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ 

16,5 ЕПРУВЕТКИ ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА 
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16,6 СПРИНЦОВКА 

17,2 КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ И УРИНАТОРНИ ТОРБИ 

18,2 КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ 

18,7 КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ 

 

        ХVІ. Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата  на основание чл. 110, 

ал.1, т. 2 за следните номенклатури: № № 1.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.3,10.1, 10.2, 18,1, 18.3, 18.4, 18.5 

и 18.6,  тъй като за всяка от посочените номенклатури е подадена само по една оферта, която 

не отговаря на изискванията на Възложителя в утвърдената документация. 

 Комисията приключи своята работа на 19.03.2020г. 

 

Комисия: 

 

Председател: 

1. Д-р Георги Минков – ...................... 
 

Членове: 

2. Доц. д-р Георги Арабаджиев .................... 

3. Ваня Богданова ........................................ 

4. Адв. Татяна Кекевска ............................... 

5. Желязка Цанева ....................................... 

Резервен член: Катерина Чалъкова:..........................................................................  

                   /заменила в хода на работата на комисията доц. Д-р Георги Арабаджиев/ 

Възложителят е получил доклада от работа на комисията, всички протоколи,  

приложенията към тях, офертите на участниците, ведно с цялата документация за провеждане 

на поръчката на 23.03.2020г. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

                 


