П Р О Т О К О Л № 2/24.04.2019г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, на 24.04.2019 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на открита
процедура по ЗОП 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“, назначена със
Заповед № РД-10-300/01.04.2019 год, в следния състав:
Председател:
1. Д-р Живко Желязков – зам. Директор медицински дейности
Членове:
2. Доц. д-р Георги Арабаджиев – Началник КАИЛ
3. Доц. д-р Христо Мумджиев – началник Клиника по Неонатология
4. Таня Радевска – Главна медицинска сестра
5. Адв. Татяна Кекевска – външен експерт
Резервни членове:
1.Катерина Чалъкова – Организатор по ЗОП
2. адв. Христо Панайотов
проведе своето второ заседание.
I. Председателят на комисията докладва, че в деловодството на лечебното заведение са
постъпили:
 Запечатан плик от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД с Вх.№ ПД-03-110/19.04.2019г.;
 Запечатан плик от „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД с Вх.№ ПД-03-111/19.04.2019г.;
 Запечатан плик от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с Вх.№ ПД-03-112/23.04.2019г
 Запечатан плик от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД с Вх.№ ПД-03-113/23.04.2019г.;
 Запечатан плик от „ВАКПАК МЕДИКАЛ“ ООД с Вх.№ ПД-03-114/23.04.2019г.;
II. Комисията установи, че всички постъпили документи от участниците са в срока,
определен от комисията с предходен протокол – пет работни дни от получаване от
участниците на Протокол 1/02.04.2019г.
Комисията разгледа представените от участниците документи и CD и установи
следното:
 „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД е представил Придружително писмо с Изх. №
64/18.04.2019г. ведно с еЕЕДОП на диск, в който, в поле „Управление на веригата на
доставка“ участникът е декларирал, че „съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗМИ "Етропал Трейд"
ООД осигурява и поддържа документирана система за проследяване безопасността на
медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на
медицински изделия, показали несъответстви с изискваниятаза безопасност. Съгласно чл.
82, ал. 4 от ЗМИ се съхраняват партидните сертификати на всички медицински изделия за
срок от 5 години и се предоставят при поискване от инспектори и експерти от ИАЛ.“
С оглед горните констатации комисията приема, че участника „Етропал Трейд“ ООД
е изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/02.04.2019г. и го допуска до
последващо участие в процедурата по ЗОП.
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 „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД е представил еЕЕДОП на диск, в който, в поле
„Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че „осигурява и
поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82,ал.4 от ЗМИ“.
С оглед горните констатации комисията приема, че участникът „ВЕГА МЕДИКАЛ“
ЕООД е изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/02.04.2019г. и го допуска до
последващо участие в процедурата по ЗОП.
 „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представил Придружително писмо с Изх. №
78/22.04.2019г. ведно с еЕЕДОП на диск, в който, в поле Част IV: „Критерии за подбор“,
„Вписване в съответен професионален регистър“ участникът е декларирал, че притежава
„Разрешение за търговия на едро с медицински изделия IV-PT/МИ-109/02.11.2007,
безсрочно, Разрешение за промяна IV-П-Т/МИ1119/24.09.2014 и с № IV-П-Т/МИ1279/28.01.2016“. В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът е
декларирал, че „осигурява и поддържа документирана система за проследяване веригата на
доставките, съгласно изискванията на чл.82, ал.4 от ЗМИ.
С оглед горните констатации комисията приема, че участникът „ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/02.04.2019г. и го
допуска до последващо участие в процедурата по ЗОП.
 „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е представил Придружително писмо ведно с еЕЕДОП
на диск, подписан с ел. подписи от членовете на Съвета на директорите – Огнян Донев,
Ангел Йорданов и Димитър Димитров и от Кристияна Кирчева - Кристияна Вачева Кирчева
– пълномощник на Димитър Димитров.
Комисията разгледа еЕЕДОП-а и установи, че в поле „Управление на веригата
на доставка“
участникът е декларирал, че „осигурява и поддържа документирана
система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ“.
С оглед горните констатации комисията приема, че участникът „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ“ АД е изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/02.04.2019г. и го
допуска до последващо участие в процедурата по ЗОП.
 „ВАКПАК МЕДИКАЛ“ ООД е представил заверено копие с гриф „Вярно с
оригинала“ на валиден сертификат EN ISO 9001:2015 с обхват търговия със специални
опаковъчни фолиа и хартии за стерилизация на медицински изделия, стерилни бариерни
системи – ролки и пликове, продукти за мониторинг и аксесоари, продажба на опаковъчни
машини и фолиа, електронни везни и термо-етикети; търговия и производство на пликове
за ваккумна опаковка. Участникът е представил и диск с еЕЕДОП, в който, в поле
„Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че „осигурява и
поддържа документирана система според чл. 82, ал. 4 от ЗМИ“. В поле За поръчки за
доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството участникът е
отбелязъл „не“. В поле Ако „не“, обяснете защо и посочете какви други
доказателства могат да бъдат представени участникът е декларирал, че притежава
сертификат „EN ISO 9001:2015, с обхват консумативи за стерилизация, опаковъчни
материали, системи за мониторинг, аксесоари, материали и машини за вкуумна опаковка“.
Комисията приема, че участникът е допуснал техническа грешка при маркиране на
отговор „не“ в поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на
качеството. Комисията взе под внимание, че участникът е декларирал, че притежава EN
ISO 9001:2015 и е представил заверено копие на същия.
С оглед горните констатации комисията приема, че участника „ВАКПАК МЕДИКАЛ“
ООД е изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/02.04.2019г. и го допуска до
последващо участие в процедурата по ЗОП.
Комисията приключи своята работа на 25.04.2019г.
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III. На 07.05.2019г., в закрито заседание комисията продължи своята работа по
разглеждане на техническите предложения на участниците, по реда на постъпване на
офертите им.
Поради ползване на платен годишен отпуск от доц. д-р Георги Арабаджиев, същият бе
заменен от резервния член на комисията Катерина Чалъкова.
Комисията установи следното:
1. Участникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД е подал предложения за изпълнение на
поръчката за:
 обособена позиция №23, номенклатура 23.1 и 23.2
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №23,
участникът е представил Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора;
Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опзване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Оторизационно писмо от
производителя „Етропал“ АД, Информация с описание за медицинските изделия от ном.23.1
и 23.2, където производителят декларира, че медицинските изделия са с нанесена СЕ
маркировка; Указания за употреба за медицинките изделия от ном.23.1 и 23.2; СЕ
Декларация за съответствие от производителя; Одобрение на сертификат за съответствие и
удостоверение за въведена Системата за управление на качеството; Одобрение на
сертификат за съответствие с изискванията на Директивата за медицински изделия
93/42/ЕЕС; Сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт
ISO 9001:2015 на „ЕТРОПАЛ“ АД, ведно с приложение към него; Сертификат по стандарт
ISO 13485:2016 на „ЕТРОПАЛ“ АД, ведно с приложение към него;
2. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
предложения за изпълнение на поръчката за:
 обособена позиция №1, ном. 1.1, 1.2, 1.5,
1.6
 обособена позиция №2;
 обособена позиция №3, ном.3.2 и 3.3;
 обособена позиция №7, ном. 7.1;
 обособена позиция №9, ном.9.1, 9.4 и 9.8;
 обособена позиция №15;
 обособена позиция №16, ном. 16.5;
 обособена позиция №18, ном.18.1;
 обособена позиция №19;
 обособена позиция №23, ном. 23.23,
23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29;
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 обособена
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позиция
позиция
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позиция
позиция
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позиция
позиция
позиция
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позиция

№
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№
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№
№
№
№
№
№
№

е
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24;
26;
28;
29;
32;
33;
35;
44;
59;
60;
65;


В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№1, ном. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж.
Йонка Христова Гетова – Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да
представялява участника в настоящата процедура по ЗОП, Приложения № 2 и 2А на
хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат за
цялостна система за осигуряване на качеството от производителя VBM Medizintechnik
GmbH, Германия на мед. изделия от ном.1.1 и 1.6; ЕО Сертификат за цялостна система за
осигуряване на качеството от производителя Medisize B.V., Нидерландия от производителя
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на мед. изделия от ном. 1.2 и 1.5; Декларация за съответствие за мед. изделия от ном.1.1 и
1.6; Декларация за съответствие за мед. изделия от ном.1.6; Декларация за съответствие за
мед. изделия от ном.1.2 и 1.5; Инструкции за употреба на мед. изделия от ном. 1.1 и 1.6 с
графично изобразяване на СЕ маркировката; Инструкции за употреба на мед. изделия от
ном. 1.1 и 1.6 с графично изображение на изделието и СЕ маркировката; Инструкции за
употреба на мед. изделия от ном. 1.2 и 1.5 с графично изображение на изделието и СЕ
маркировката; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на
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; два каталога на мед.изделия от ном. 1.1, 1.6 и 1.2, 1.5 в
оригинал и превод на български език; Оторизационно писмо от производителя VBM
Medizintechnik GmbH, Оторизационно писмо от производителя Medisize B.V.;
Предложението за изпълнение на участника за обособена позиция № 1 номенклатура № 1.1, 1.2, 1.5 и 1.6 отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Сертификат одобрение на система за осигуряване
на качеството на продукцията INTRA SPESIAL CATHETERS Gmbh, Германия, производител
на медицинските изделия от ОП 2, ном. от 2.1 до 2.6; ЕО Сертификат система за пълно
осигуряване на качеството, издаден на SERAG – WIESSNER GmbH & Co. KG, Германия,
производител на медицинските изделия от ОП 2, ном.2.7; ЕО Декларация за съответствие за
медицинските изделия от ОП 2, ном. от 2.1 до 2.6; Декларация за съответствие за
медицинските изделия от ОП 2, ном. 2.7; два броя инструкции за употреба; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; два каталога на оферираните медицински изделия от ОП 2; Оторизационно писмо
от производителя INTRA SPESIAL CATHETERS Gmbh; Оторизационно писмо от
производителя SERAG – WIESSNER GmbH & Co. KG, Германия;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия от
обособена позиция № 2 отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията допуска
по
последващо
участие
в
процедурата
участника
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3,
ном.3.2 и 3.3 участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка
Христова Гетова – Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да
представялява участника в настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на
хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на
VBM Medizintechnik GmbH, производител на медицинските изделия от ном.3.2; ЕО
Сертификат на SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.k., Плоша, производител на
медицинските изделия от ном.3.3; Декларация за съответствие за медицинските изделия от
ОП 3, ном.3.2; Декларация за съответствие за медицинските изделия от ОП 3, ном. 3.3; два
броя инструкции за употреба; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация
за срока на 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; два каталога на оферираните медицински
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изделия от ОП 3; Оторизационно писмо от производителя VBM Medizintechnik GmbH,
Германия; Оторизационно писмо от производителя SUMI spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia sp.k., Плоша;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия от
обособена позиция № 3, ном. 3.2 и 3.2, отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №7,
ном.7.1 участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова
Гетова – Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява
участника в настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя KD
Medical GmbH Болнични изделия, Германия; Декларация за съответствие; Инструкции за
употреба; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на
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; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция №7, ном.7.1 отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 9,
ном.9.1, 9.4, 9.8 участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка
Христова Гетова – Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да
представялява участника в настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на
хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на
производителя CERACARTA S.P.A., Италия; Декларация за съответствие; Инструкции за
употреба; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на
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; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция № 9, ном. 9.1, 9.4, 9.8 отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 15,
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя MEDICOPLAST
International GmbH, Германия; Декларация за съответствие; Инструкции за употреба;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция № 15 отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“

5
Протокол 2

 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 16,
ном. 16.5 участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова
Гетова – Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява
участника в настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя VBM
Medizintechnik GmbH, Германия; Декларация за съответствие; инструкции за употреба;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция №16, ном. 16.5 отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №18,
ном. 18.1 участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова
Гетова – Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява
участника в настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя PAJUNK
GmbH, Германия; ЕО Сертификат за изследване на проекта; Декларация за съответствие;
инструкции за употреба; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за
срока на 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; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция №18, ном. 18.1 отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 19,
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя SUMI Полша,
Декларация за съответствие за мед. изделия от ном.19.1 до 19.9; Декларация за
съответствие за мед. изделия от ном. 19.10 и 19.11; инструкции за употреба за мед. изделия
от ном. 19.1 до 19.9; инструкции за употреба за мед. изделия от ном. 19.10 и 19.11;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; каталози; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция №19, отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 23,
ном. 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29 участникът е представил Пълномощно, с
което управителят инж. Йонка Христова Гетова – Христанова упълномощава Йордалина
Димитрова Димитрова да представялява участника в настоящата процедура по ЗОП,
Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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Възложителя; ЕО Сертификат на производителя COLOPLAST Дания; ЕО Декларация за
съответствие; инструкции за употреба; Декларация за съгласие с клаузите на договора;
Декларация за срока на 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; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция №23, ном. 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29 отговаря
на изискванията на Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в
процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 24
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя KD Medical GmbH
Болнични изделия, Германия; Декларация за съответствие; инструкции за употреба за мед.
изделия от ном. от 24.1 до 24.9; ксеро копие на опаковката на мед. изделие от ном.24.10 с
графично изобразена СЕ маркировка; Декларация за съгласие с клаузите на договора;
Декларация за срока на 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; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция №24, отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 26
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя BEROMED GmbH,
Германия; Декларация за съответствие; ксерокопие на опаковката на медицинското
изделие с графично изобразена СЕ маркировка; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на 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; каталог;
Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираното медицинско изделие
от обособена позиция №26, отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 28
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя LEONHARD LANG
Gmbh, Австрия; ЕО Декларация за съответствие; инструкции за употреба; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; каталог; Оторизационно писмо;
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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Предложението за изпълнение на участника за оферираното медицинско изделие
от обособена позиция №28, отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 29
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя CARACARTA
S.P.A., Италия; Декларация за съответствие; инструкции за употреба; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираното медицинско изделие
от обособена позиция № 29, отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №32
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя BEROMED GmbH,
Германия; Декларация за съответствие; ксеро копие на опаковката на мед. изделие с
графично изображение на СЕ маркировката; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на 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; каталог;
Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираното медицинско изделие
от обособена позиция № 32, отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 33
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя BEROMED GmbH,
Германия; Декларация за съответствие; ксеро копие на опаковката на мед. изделие с
графично изображение на СЕ маркировката; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на 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; каталог;
Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираното медицинско изделие
от обособена позиция № 33, отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 35
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя MEDICOPLAST
International GmbH, Германия; Декларация за съответствие; инструкции за употреба;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираното медицинско изделие
от обособена позиция №35, отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 44
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя MEDICOPLAST
International GmbH, Германия; Декларация за съответствие; инструкции за употреба;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираното медицинско изделие
от обособена позиция №44 отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 59
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя Medisize
B.V.Нидерландия, Декларация за съответствие; инструкции за употреба; Декларация за
съгласие с калузуте на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от
ППЗОП; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираното медицинско изделие
от обособена позиция № 59 отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №60
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя Medisize
B.V.Нидерландия, Декларация за съответствие; инструкции за употреба; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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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; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираното медицинско изделие
от обособена позиция № 60 отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №65
участникът е представил Пълномощно, с което управителят инж. Йонка Христова Гетова –
Христанова упълномощава Йордалина Димитрова Димитрова да представялява участника в
настоящата процедура по ЗОП, Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат на производителя EUROFARM
S.p.A., Италия, СЕ Декларация за съответствие; инструкции за употреба; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; каталог; Оторизационно писмо;
Предложението за изпълнение на участника за оферираното медицинско изделие
от обособена позиция № 65 отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията
допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
3. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е подал предложения за изпълнение на
поръчката за:

обособена позиция №5, ном. 5.1;

обособена позиция №7, ном. 7.1;

обособена позиция №8, ном. 8.4;

обособена позиция №23;

обособена позиция №24;

обособена позиция №28;

обособена позиция №36;

обособена позиция №51;

обособена позиция №53;

обособена позиция №55;



В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5,
ном.5.1 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя, къдете декларират, че за нестерилни изделия не с
еизисква СЕ Сертификат; Оторизационно писмо от производителя Натурел Медикъл Кагит
Ве Гида Ца.Тидж.Лдт.Шти; СЕ Декларация за съответствие от производителя; Инструкции
за употреба; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на
валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.
39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация за нанесена СЕ маркировка от участника;
Каталог;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 5.

Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №7,
ном.7.1 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Оторизационно писмо от производителя Харсория
Хелткеър, Индия, с което оторизира участника да участва в процедури по ЗОП; Декларация
за съответствие; СЕ Сертификат за цялостна система за управление на качеството;
Документ, от който е видно, че Упълномощен представител на производителя по смисъла на
чл.10, ал.2 от ЗМИ е Mdi Europe Gmbh, Германия; Сертификат за качество; Инструкции за
употреба; Снимков материал;
Участникът не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора;
Декларация за срока на 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 ЗОП, каквото е изискването на
Възложителя в V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА,
4.6. „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, стр.17 от утвърдената документация.
Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията
предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 7, номенклатура №7.1.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 8,
ном.8.4 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя, къдете декларират, че за нестерилни изделия не се
изисква СЕ Сертификат;Оторизационно писмо от производителя Анджи Спенк Индастриъл
Ко.Лтд., Китай; Декларация за съответствие; Инструкции за употреба, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Декларация за нанесена СЕ маркировка от участника, Каталог;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция №8.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №23
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя, където декларира, че за нестерилни изделия от ном.23.1 не се
изисква СЕ Сертификат; четири Декларации за съответствие от производителя Зарис
Интернешънъл Груп, Полша на медицинските изделия от ном. 23.3 до 23.29; СЕ
Сертификат от производителя Зарис Интернешънъл Груп, Полша, Инструкции за употреба;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка, ксерокопие на
Каталог на англиски език;
Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя в т. 4.6.
„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, стр.18 от утвърдената документация, а именно, да
представи Оторозационно писмо от производителя, че може да предлага изделията му в
РБългария.
В предложението си за изпълнение на поръчката участникът е оферирал и изделията
от ном. 23.1 и 23.2. За посочените номенклатури участникът не е представил
Оторизационно писмо от производителя Хонгда Китай. Не е представили такова от
упълномощения представител Шанхай Инт Холдинг Корп. Гмбх. Участникът не се е
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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съобразил с изискванията на Възложителя в т. 4.6. „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, стр.18
от утвърдената документация, а именно, да представи Оторозационно писмо от
производителя, че може да предлага изделията му в РБългария или оторизационно писмо от
упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ.
Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията
предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 23.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 24
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя, Оторизационни писмо от производителя на мед. изделия от
ном. 24.1, 24.2 и 24.3 – Анхуи Тианканг Медикъл Текнолоджи Ко. Лтд, Китай;
Оторизационни писмо от производителя на мед. изделия от ном. 24.4 до 24.10 вкл. –
Харсория Хелткеър Пвт., Индия; Европейска декларация за съответствие на Анхуи
Тианканг Медикъл Текнолоджи Ко. Лтд, Китай, с европейски представител Шанхай
Интернешънъл Холдинг корп. Гмбх, Германия; Декларация за съответствие на Харсория
Хелткеър Пвт., Индия; СЕ Сертификат на Анхуи Тианканг Медикъл Текнолоджи Ко. Лтд,
Китай, от който е видно, че е за медицинските изделия, описани в Приложението към
Сертификата; СЕ Сертификат за цялостна система за управление на качеството на
производителя Харсория Хелткеър Пвт, Индия; две инструкции за употреба; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка, ксерокопие на Каталог на
английски и китайски език.
Участникът не се е съобразил с изискванията на Възложителя в т. 4.6. „ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, стр.18 от утвърдената документация, а именно представения каталог да
бъде преведен на български език и върху съответната му страница да бъдат отбелязани
номерата на номенклатурата от позицията, за която същите се отнасят.
Предложението за изпълнение на участника не отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията не допуска до последващо участие в процедурата участника
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция №24.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 28
участникът е представил Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя, Оторизационно писмо от производителя Бозеполе
Виелки, Полша; СЕ декларация за съответствие на производителя; инструкция за употреба
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка, Каталог.
Участникът не е представил Документ - сертификат на производителя за нанесена
„СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл.
15 от ЗМИ, каквото е изискването на Възложителя в раздел V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ
НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, 4.6. „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, стр.17 от
утвърдената документация.
Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията
предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 28, номенклатура=
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №36
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Оторизационно писмо от производителя на медицинските
изделия от ном. 36.1, 36.2 - Анхуи Тианканг Медикъл Текнолоджи Ко. Лтд, Китай;
Оторизационно писмо от производителя на медицинските изделия от ном. 36.3 - Харсория
Хелткеър Пвт, Индия; Европейска Декларация за съответствие от Анхуи Тианканг Медикъл
Текнолоджи Ко. Лтд, Китай; Декларация за Съответствие на Харсория Хелткеър Пвт,
Индия; СЕ Сертификат на Анхуи Тианканг Медикъл Текнолоджи Ко. Лтд, Китай; СЕ
Сертификат за целостна система за управление на качеството на Харсория Хелткеър Пвт,
Индия; Инструкции за употреба; Декларация за съгласие с клаузите на договора;
Декларация за срока на 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; Декларация за нанесена СЕ
маркировка; Декларация за смяна на наименованието от Анхуи Тианканг Медикъл
Текнолоджи Ко. Лтд, Китай; изображения на медицинските изделия;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция №36.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №51
участникът е представил Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя, къдете декларира, че за нестерилни изделия не се
изисква СЕ Сертификат; Оторизационно писмо от Лебу Хелткейр Продъктс Лимитид, Китай;
СЕ Декларация за съответствие; инструкции за употреба; Декларация за съгласие с клаузите
на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация за
нанесена СЕ маркировка от участника, Каталог.
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 51.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 53
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя, къдете декларира, че за нестерилни изделия не се изисква СЕ
Сертификат; Оторизационни писмо от прозиводителя Анджи Спенк Индастриък Ко.Лтд,
Китай; Декларация за съответствие от производителя; инструкции за употреба; Декларация
за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; две Декларации за нанесена СЕ маркировка от участника, Каталог;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 53.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №55
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя, къдете декларира, че за нестерилни изделия не се изисква СЕ
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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Сертификат; Оторизационни писмо от прозиводителя Анджи Спенк Индастриък Ко.Лтд,
Китай; Декларация за съответствие от производителя; инструкции за употреба; Декларация
за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; две Декларации за нанесена СЕ маркировка от участника, Каталог;
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция №55.
4. Участникът „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД е подал предложения за изпълнение на
поръчката за:
 обособена позиция №14 „Уреди за ендоскопия и ендохирургия“

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №14,
ном. 14.1 и 14.3 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на валидносста на офертата; две декларации за
съответствие от производителя Medi – Globe GmbH, Германия; Каталози; Оторизационно
писмо от Medi – Globe GmbH, Германия; два СЕ Сертификата за система за управление на
качеството; Инструкции за употреба; Декларация за нанесена СЕ маркировка.
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция № 14, ном.14.1 и 14.3 отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „МАРМИТ
ЮНАЙТЕД“ ЕООД
5. Участникът „МЕДИЛОН“ ЕООД е подал предложения за изпълнение на поръчката
за:


Обособена позиция 1 – МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ:

Ном. 1,1

КОНЕКТОР ЪГЛОВ С БРОНХОСКОПСКИ СИЛИКОНОВ ПОРТ. ВЪРТЯЩ СЕ , АВТОКЛАВИРУЕМ

Ном. 1,2

КРЪГОВЕ ЗА ИЗКУСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ЗА ВЪЗРАСТНИ, 150 см, с Y - конектор

Ном. 1,3

КРЪГОВЕ ЗА ИЗКУСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА -ПЕДИАТРИЧНИ, 120 см

Ном. 1,4

ПЕДИАТРИЧНИ СИСТЕМИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ ЕДНОКРАТНИ

Ном. 1,5

КРЪГОВЕ ЗА АНЕСТЕЗИЯ ЕДНОКРАТНИ-2 ШЛАНГА Х180СМ, ШЛАНГ 100 СМ,БАЛОН2Л

Ном. 1,6

КРЪГОВЕ ЗА ИЗКУСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА ЗА ВЪЗРАСТНИ, ВКЛЮЧВА ДВА СИЛИКОНОВИ
ШЛАНГА х150 см i.d.19 mm, конекции 22 мм, Y- конектор

 Обособена позиция 6 - КОНСУМАТИВ ЗА НОВОРОДЕНИ, 6.9 КИСЛОРОДНИ СЕНЗОРИ
ЗА ПУЛСОКСИМЕТЪР;


Обособена позиция 10 - КОНСУМАТИВ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ,номенклатури:

Ном.10,1

АДХЕЗИВНА ЛЕНТА С ИНДИКАТОР ПАРА 19MMХ100M; 134 градуса

Ном.10,4

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

Ном.10,5

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

Ном.10,8

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

Ном.10,11

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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Ном.10,12



СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

Обособена позиция 17 – КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ, номенклатури:

Ном.17,2

КИСЛОРОДНА МАСКА С УДЪЛЖИТЕЛ, С ЛАСТИК ЗА ФИКСИРАНЕ

Ном.17,3

НЕБУЛАЙЗЕРИ


В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1,
ном. от 1.1 до 1.6 вкл. участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и
електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; ЕС Сертификат от
производителя Covidien LLc, USA с европейсмки представител Covidien Ireland Limited,
Ирландия; ЕС Удостоверение за система за пълно качествено осигуряване; Декларации за
съответствие; описания и инструкции за употреба; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на 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; Каталози;
Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция № 1, ном.1.1 и 1.6 отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЛОН“ ЕООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №6,
ном.6.9 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; ЕС Сертификат от производителя производителя
Covidien LLc, USA с европейски представител Covidien Ireland Limited, Ирландия;
Декларация за съответствие; инструкции за употреба; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на 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; каталог;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция № 6, ном.6.9 отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЛОН“ ЕООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №10,
ном.10.1, 10.4, 10.5, 10.8, 10.11, 10.12 участникът е представил Приложения №2 и 2А на
хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; Сертификат за
цялостно осигуряване на качеството на Steris Corporation, USA, документ, удостоверяващ,
че Albert Browne Ltd., U.K. e подразделение на Steris Corporation, USA; две Декларация за
съответствие от Albert Browne Ltd., U.K., инструкции за употреба; Декларация за съгласие с
клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; каталог;
Оторизационно писмо от Steris Corporation, USA;
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция № 10, ном. 10.1, 10.4, 10.5, 10.8, 10.11, 10.12 отговаря на
изискванията на Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата
участника „МЕДИЛОН“ ЕООД.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №17,
ном.17.2 и 17.3 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; ЕС Сертификат за система за пълно
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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осигуряване на качеството на производителя Salter Labs, USA; Писмо за потвърждение; две
Декларации за съответствия; копия на етикети с графично изображение на СЕ маркировка;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на
офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Каталог; Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла на
чл.10, ал.2 от ЗМИ.
Предложението за изпълнение на участника за оферираните медицински изделия
от обособена позиция № 17, ном. 17.2 и 17.3 отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „МЕДИЛОН“ ЕООД.
6. Участникът „РСР“ ЕООД е подал предложения за изпълнение на поръчката за:
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 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1,
ном.1.2, 1.3 и 1.5 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Сертификат за
система за управление на качеството по стандарт EN ISO 13485:2016, издаден на името на
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производителя за медицинските изделия от ном.1.2, 1.3, 1.5, 3.3, 5.1, 6.4; ЕС Сертификат
за медицинските изделия от ном.1.2, 1.3, 1.5, 3.3, 5.1, 6.4; Декларация за съответствие за
мед. изделия от ном.1.2; каталог за мед. изделия от ном. 1.2; Декларация за съответствие за
мед. изделия от ном. 1.3 и 1.5; каталог за мед. изделия от ном. 1.3 и 1.5; Оторизационно
писмо от производителя P.J.Dahlhausen & Co. GmbH.
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция №1, ном.1.2, 1.3 и 1.5.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3,
ном.3.3 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора;
Декларация за срока на 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; Декларация за съответствие;
Кратка характеристика и каталог на оферираното мед. изделие; Оторизационно писмо от
P.J.Dahlhausen & Co. GmbH.
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция №3, ном. 3.3.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №5,
ном. 5.1 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора;
Декларация за срока на 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; Декларация за съответствие;
Кратка характеринстика на медицинското изделие; Оторизационно писмо от
P.J.Dahlhausen & Co. GmbH.; ЕС Сертификат за медицинските изделия и Сертификат за
система за управление на качеството по стандарт EN ISO 13485:2016, издаден на името на
производителя са представени с документите на обособена позиция 1.
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция №5, ном. 5.1.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №6,
ном. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.11, 6.12 участникът е представил Приложения №2 и 2А на
хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Декларация за съответствие от производителя на мед. изделия от ном.6.4 P.J.Dahlhausen & Co. GmbH.; Кратка характеристика на мед. изделия от ном. 6.4;
Сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт EN ISO
13485:2016, издаден на Vygon, Франция; СЕ сертификат от производителя на мед. изделия
от ном. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.11, 6.12 - Vygon, Франция; ЕС Декларация за съответствие от
Vygon, Франция за мед. изделия от ном. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8; Каталог на мед. изделия от ном.6.5
до 6.8 вкл.; ЕС Декларация за съответствие за мед. изделия от ном. 6.11 и 6.12 от Vygon,
Франция;Каталог на мед. изделия от ном.6.11 и 6.12; Оторизационно писмо от
P.J.Dahlhausen & Co. GmbH.; Оторизационно писмо от Vygon; ЕС Сертификат за
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медицинските изделия от ном.6.4 и Сертификат за система за управление на качеството по
стандарт EN ISO 13485:2016 за мед. изделия от ном. 6.4, издаден на името на
производителя са представени с документите на обособена позиция 1.
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция №6, ном. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.11, 6.12.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 7,
ном. 7.3, 7.4, 7.5 участникът е представил Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; два EO Сертификат
за система за осигуряване на качеството на производителч – Frisenius Kabi, Германия;
Сертификат на производителя по стандарт EN ISO 13485:2012 за мед. изделия от ном.7.3,
7.4, 7.5, 61.1; Сертификат на производителя по стандарт EN ISO 9001:2015; Пълномощно от
Frisenius Kabi, Германия, с което определя, назначава и упълномощава Фресениус Каби
България ЕООД да го представлява и да прехвърля това пълномощно на трети лица за мед.
изделия от ном.7.3, 7.4, 7.5, 61.1; Декларация за съответствие на мед. изделия от ном.7.3,
7.4; описание на мед. изделия от ном.7.3, 7.4; Декларация за съответствие на мед. изделия
от ном.7.5; описание на мед. изделия от ном.7.5; Оторизационно писмо от Фризениус Каби
България ЕООД;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция №7, ном. 7.3, 7.4, 7.5
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 13,
ном. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен
и електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с
клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП; СЕ
Сертификат от производителя Vygon, Франция; Сертификат по стандарт EN ISO 13485:
2016, издаден на Vygon, Франция; ЕС Декларация за съответствие; две ЕС Декларации за
съответствие; описание на медицинските изделия; оторизация от прозивод Vygon, Франция;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция №13, ном. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №15,
ном. 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.15, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22 участникът е
представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени по образeц
на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за съгласие с
клаузите на договора; Декларация за срока на 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; СЕ
Сертификат за система за пълно осигуряване на качеството за мед. изделия от ном. 15.10,
15.11, 15.12, 15.13, 15.15, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 16.5, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.6;
Сертификат по стандарт EN ISO13485:2016, издаден на прозиводителя Dahlhausen & Co.
GmbH за мед. изделия от ном. 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.15, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21,
15.22, 16.5, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.6; описание на мед. изделия от ном.15.10, 15.11, 15.12,
15.13, 15.15; Декларация за съответствие за мед. изделия от ном. 15.18, 15.19, 15.20, 15.21,
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15.22; описание на мед. изделия от ном.15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22; Оторизационно
писмо от производителя Dahlhausen & Co. GmbH, Германия.
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция № 15, ном. 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.15, 15.18, 15.19,
15.20, 15.21, 15.22.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №16,
ном. 16.5 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Декларация за съответствие на производителя Dahlhausen & Co.
GmbH, Германия, описание на медицинското издели; оторизационно писмо от
прозиводителя;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция №16, ном. 16.5.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 17,
ном. 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.6 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и
електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с
клаузите на договора; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока
на 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; Декларация за съответствие на производителя Dahlhausen &
Co. GmbH, Германия на мед. изделия от ном. 17.1, 17.2; описание на мед. изделия от ном.
17.1, 17.2; Декларация за съответствие на производителя Dahlhausen & Co. GmbH,
Германия на мед. изделия от ном.17.3, 17.4 и 17.6; описания на мед. изделия от ном. 17.3,
17.4 и 17.6; Оторизационно писмо от производителя Dahlhausen & Co. GmbH, Германия. СЕ
Сертификат за система за пълно осигуряване на качеството за мед. изделия от ном. 17.1,
17.2, 17.3, 17.4, 17.6 и Сертификат по стандарт EN ISO13485:2016, издаден на
прозиводителя Dahlhausen & Co. GmbH за мед. изделия от ном 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.6 са
представените с документите в обособена позиция 15.
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция № 17, ном. 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.6

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №18,
ном. 18.1 участникът е представил Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора;
Декларация за срока на 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; Сертификат по стандарт EN ISO
13485:2016, издаден на Vygon, Франция; СЕ Сертификат на прозиводителя Vygon, Франция;
описание на мед. изделие; отоизационно писмо;
Участникът не е представил Декларация за съответствие на производителя за мед.
изделие от ном. 18.1, каквото е изискването на Възложителя в раздел V. УКАЗАНИЯ ЗА
ИЗГОТВЯНЕ
НА
ОФЕРТАТА.
ПОДАВАНЕ
НА
ОФЕРТАТА,
4.6.
„ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, стр.17 от утвърдената документация.
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Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията
предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „РСР“ ЕООД за
обособена позиция № 18, номенклатура №18.1.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №19,
ном. 19.7, 19.9, 19.10, 9.11 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и
електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с
клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; ЕС
Сертификат на производителя Dahlhausen & Co. GmbH, Германия на мед. изделия от ном.
19.7, 19.9, 19.10, 19.11, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 23.4, 23.5, 23.6, 23,7,
23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 26.1, 28.1, 28.2, 35.1, 35.2, 59.1, 59.2; Сертификат по стандарт EN
ISO 13485:2016, издаден на производителя Dahlhausen & Co. GmbH за мед. изделия от ном.
19.7, 19.9, 19.10, 9.11, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 23.4, 23.5, 23.6, 23,7,
23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 26.1, 28.1, 28.2, 35.1, 35.2, 59.1, 59.2; Декларация за съответствие
за мед. изделия от ном. 19.7 и 19.9; кратка характеристика на мед. изделия от ном. 19.7 и
19.9; Декларации за съответствие за мед. изделия от ном. 19.10 и 19.11; кратка
характеристика на мед. изделия от ном.19.10 и 19.11; Оторизационно писмо от
производителя Dahlhausen & Co. GmbH, Германия.
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция №19, ном. 19.7, 19.9, 19.10, 9.11.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №20,
ном. 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9 участникът е представил Приложения №2 и
2А на хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Декларация за съответствие; описания на мед. изделия; оторизационно писмо от
производителя; Сертификат по стандарт EN ISO 13485:2016, издаден на производителя
Dahlhausen & Co. GmbH и ЕС Сертификат на производителя са приложение към
документите от обособена позиция 19.
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция №20, ном. 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №23,
ном. 23.4, 23.5, 23.6, 23,7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11 участникът е представил Приложения №2
и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; Декларация
за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ЗОП; Декларация за съответствие на производителя Dahlhausen & Co. GmbH;
Оторизационно писмо; Сертификат по стандарт EN ISO 13485:2016, издаден на
производителя Dahlhausen & Co. GmbH и ЕС Сертификат на производителя са приложение
към документите от обособена позиция 19.
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“ ЕООД
за обособена позиция № 23, ном. 23.4, 23.5, 23.6, 23,7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11.
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 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №24,
ном.24.5 и 24.6 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Сертификат по
стандарт EN ISO 13485:2016, издаден на Vygon, Франция; СЕ Сертификат от
производителя; ЕС декларация за съответствие; характеристика на мед. изделия;
оторизационно писмо от производителя;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция №24,ном.24.5 и 24.6.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №26
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за
срока на валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация за съответствие на производителя
Dahlhausen & Co. GmbH, Германия; описание на медицинското изделие; оторизационно
писмо от Dahlhausen & Co. GmbH; Сертификат по стандарт EN ISO 13485:2016, издаден на
производителя Dahlhausen & Co. GmbH и ЕС Сертификат на производителя са приложение
към документите от обособена позиция 19.
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция №26.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 27
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за
срока на валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП; ЕО Сертификат на Abbott Diabetes Care, САЩ;
Сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт EN ISO
13485:2016 на Abbott Diabetes Care Limited, Обединено кралство; Декларация за
съответствие на Abbott Diabetes Care Limited, Обединено кралство; инструкции за употреба;
Оторизационно писмо от Abbott GmbH & Co.KG, Германия
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №28
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за
срока на валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация за съответствие на производителя
Dahlhausen & Co. GmbH, Германия; характеристика на медицинското изделие;
Оторизационно писмо от Dahlhausen & Co. GmbH, Германия; ЕС Сертификат на
производителя Dahlhausen & Co. GmbH, Германия и Сертификат по стандарт EN ISO
13485:2016, издаден на производителя са представени с документите на обособена позиция
19.
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Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция №28.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №35
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за
срока на валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Декларация за съответствие на производителя
Dahlhausen & Co. GmbH, Германия; характеристика на медицинското изделие;
Оторизационно писмо от Dahlhausen & Co. GmbH, Германия; ЕС Сертификат на
производителя Dahlhausen & Co. GmbH, Германия и Сертификат по стандарт EN ISO
13485:2016, издаден на производителя са представени с документите на обособена позиция
19.
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция № 35.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 59
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за
срока на валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; две Декларации за съответствие на производителя
Dahlhausen & Co. GmbH, Германия; характеристика на медицинските изделия;
Оторизационно писмо от Dahlhausen & Co. GmbH, Германия; ЕС Сертификат на
производителя Dahlhausen & Co. GmbH, Германия и Сертификат по стандарт EN ISO
13485:2016, издаден на производителя са представени с документите на обособена позиция
19.
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция № 59.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 61
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за
срока на валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; ЕО Сертификат за съответствие на производителя
Fresenius Kabi, Германия, Каталог и инструкции за употреба; Оторизационно писмо от
Fresenius Kabi, България;
Пълномощното от Frisenius Kabi, Германия, с което определя, назначава и
упълномощава Фресениус Каби България ЕООД да го представлява и да прехвърля това
пълномощно на трети лица и Сертификат на производителя по стандарт EN ISO 13485:2012
приложение с документите в обособена позиция 7.
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „РСР“
ЕООД за обособена позиция № 61.
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7. Участникът „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД е подал предложения за изпълнение на
поръчката за:
 Обособена позиция 21, номенклатури 21.9 и 21.10;
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №21,
ном. 21.9 и 21.10 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; Удостоверение за упълномощаване от
Soyagreentec Co., Ltd, Корея, с което упълномощава „Елит Медикал“ ООД да участва с техни
медицински изделия в обществени поръчки на територията на РБългария; Декларация от
участника за нанесена СЕ маркировка; Декларация за съответствие от производителя;
Инструкции за употреба; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за
срока на валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Каталог
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „ЕЛИТ
МЕДИКАЛ“ ООД за обособена позиция №21, ном. 21.9 и 21.10 .
8.
Участникът „ВАКПАК МЕДИКАЛ“ ООД е подал предложения за изпълнение на
поръчката за:
 Обособена позиция 10
10,1

АДХЕЗИВНА ЛЕНТА С ИНДИКАТОР ПАРА 19MMХ100M; 134 градуса

10,2

АДХЕЗИВНА ЛЕНТА С ИНДИКАТОР СУХА ТОПЛИНА 19ММ/50М ;160 градуса

10,4

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА 400мм/200 м

10,5

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА 350мм/200 м

10,6

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА 300мм/200 м

10,7

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА 100мм/200 м

10,8

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА 250мм/200 м

10,9

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА 75мм/200см

10,10 СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА 50мм/200 см
10,11 СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА 200мм/200 см
10,12 СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА 150мм200 см

 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 10,
ном. 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, участникът е
представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени по образeц
на Възложителя; Писмо за упълномощаване от производителя на мед. изделия от ном. 10.4,
10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 – Wipak, Финландия, с което упълномощава
„Вакпак Медикал“ ООД да дистрибутира марките Wipak Medical, Wipak и Steriking на
територията на РБългария; Оторизационо писмо от производителя на мед. изделия от ном.
10.1 и 10.2 – Interlock Medizintechnik GmbH, Германия; Декларация от участника за
нанесена СЕ маркировка; две Декларации за съответствие от производителя; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от
ППЗОП; каталози в оригинал и в превод на български език; копие на проектодоговора; опис
на представените документи;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „ВАКПАК
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МЕДИКАЛ“ ООД за обособена позиция № 10, ном. 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,
10.9, 10.10, 10.11, 10.12.
9.
Участникът „Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД е подал предложения за изпълнение
на поръчката за:
 Обособена позиция 2:
2,1- централни венозни катетри
2,5- централни венозни катетри
2,2- централни венозни катетри
2,6- централни венозни катетри
2,3- централни венозни катетри
2,7- костен восък
2,4- централни венозни катетри
 Обособена позиция 14, ном.:
14,4- уреди за ендоскопия и ендохирургия
14,6- уреди за ендоскопия и ендохирургия
14,7- уреди за ендоскопия и ендохирургия
 обособена позиция №15, ном:
15,10-аспирационни катетри
15,11-аспирационни катетри
15,12-аспирационни катетри



14,8- уреди за ендоскопия и ендохирургия

15,13- аспирационни катетри
15,15- аспирационни катетри

обособена позиция 18, ном.18.1
обособена позиция 34

 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2,
ном. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен
и електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; два Сертификата за цялостна
система за гарантирана на качеството на Б.Браун Серджикал, Испания; Сертификат по
стандарт EN ISO 9001:2008 и EN ISO 13485:2012 за въвдена система за управление на
качеството на производителя; две Декларации за съответствие на производителя;
Указания за употреба; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока
на валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39,
ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; каталог и описание на медицинските изделия;
Оторизационни писма от Б.Браун Мелзунген АГ, Германия и Б.Браун Сърджикал, Испания
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция № 2, ном. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.

 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 14,
ном. 14.4, 14.6, 14.7, 14.8 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и
електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат от
прозиводителя AESCULAP AG, Германия; Декларация за съответствие за въведена систена
за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 и EN ISO 13485 на
прозиводителя; Каталог; Декларация за срока на 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;
Оторизационно писмо от производителя AЕSKULAP, Германия;
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Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция №14, ном. 14.4, 14.6, 14.7, 14.8

 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №15,
ном.15.10, 15.11, 15.12, 15.13 и 15.15 участникът е представил Приложения №2 и 2А на
хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя;ЕС Сертификар на
производителя Б.Браун Мелзунген АГ, Германия; Декларация за съответствие; Декларация
за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; каталог; Оторизация за представителство и участие в търг от производителя
Б.Браун Мелзунген АГ, Германия.
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция №15, ном.15.10, 15.11, 15.12, 15.13 и
15.15.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 18,
ном. 18.1 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя, ЕС Сертификат на производителя Б.Браун
Мелзунген АГ, Германия,Декларация за съответствие от производителя; инструкции за
употреба; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на
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; каталог; Оторизация за представителство и участие в търг от
производителя Б.Браун Мелзунген АГ, Германия.
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция №18, ном. 18.1.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №27
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя, ЕС Сертификат на производителя Б.Браун Мелзунген АГ,
Германия,Декларация за съответствие от производителя; инструкции за употреба;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; каталог; Оторизация за представителство и участие в търг от
производителя Б.Браун Мелзунген АГ, Германия.
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя.
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция №27.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №34
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; EO Сертификат за Система за пълно осигуряване на
качеството; Декларация за съответствие за въведена систена за управление на качеството
по стандарт EN ISO 9001:2015 и EN ISO 13485 на производителя Аескулап АГ, Германия;
ксеро копия на етикетите на медицинските изделия с графично изображение на СЕ
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маркировка; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на
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; каталог; Оторизация за представителство и участие в търг от
производителя Аескулап АГ, Германия;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция №34.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №40
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат от производителя Б.Браун, Испания;
Декларация за съответствие за въведена систена за управление на качеството по стандарт
EN ISO 9001:2015 и EN ISO 13485 на производителя; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на 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; каталози; инструкции
за употреба; Оторизационно писмо за представителство и участние в търг;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция №40.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №41
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат от производителя Б.Браун, Испания;
Декларация за съответствие за въведена систена за управление на качеството по стандарт
EN ISO 9001:2015 и EN ISO 13485 на производителя; инструкции за употреба с графично
изображение на СЕ маркировка; Декларация за съгласие с клаузите на договора;
Декларация за срока на 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; каталози; Оторизационно писмо
за представителство и участние в търг;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция №41.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №42
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат от производителя Б.Браун, Испания;
Декларация за съответствие за въведена систена за управление на качеството по стандарт
EN ISO 9001:2015 и EN ISO 13485 на производителя; инструкции за употреба; Декларация
за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; каталози; Оторизационно писмо за представителство и участние в търг;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция №42.
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 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №44
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат от производителя Б.Браун, Германия;
Декларация за съответствие на производителя; инструкции за употреба; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; каталози; Оторизационно писмо за представителство и участние в търг;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция № 44.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №47
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат от производителя AESCULAP AG, Германия;
Декларация за съответствие за въведена систена за управление на качеството по стандарт
EN ISO 9001:2015 и EN ISO 13485 на производителя; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ЗОП; каталози; инструкции за
употреба; Оторизационно писмо от производителя;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция №47.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №48
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат от производителя Б.Браун, Испания;
Декларация за съответствие за въведена систена за управление на качеството по стандарт
EN ISO 9001:2015 и EN ISO 13485 на производителя; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП; каталози;
инструкции за употреба; Оторизационно писмо от производителя;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция №48.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №76
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; ЕО Сертификат от производителя Б.Браун, Испания;
Декларация за съответствие за въведена систена за управление на качеството по стандарт
EN ISO 9001:2015 и EN ISO 13485 на производителя; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; каталози; инструкции
за употреба; Оторизационно писмо от производителя;
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Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция №76.
10.
Участникът “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е подал предложения за изпълнение
на поръчката за:
 Обособена позиция № 2
2,1

ЦВК ЗА ВЪЗРАСТНИ ПО СЕЛДИНГЕР ЕДНОЛУМЕНЕН

2,2

ЦВК ЗА ВЪЗРАСТНИ ПО СЕЛДИНГЕР ЕДНОЛУМЕНЕН

2,6

ЦВК ЗА ДЕЦА ПО SELDINGER ЗА ЮГУЛАРЕН ДОСТЪП



Обособена позиция №6

6,6

БЕЗ БАЛОН

6,7

БЕЗ БАЛОН

6,8

БЕЗ БАЛОН




Обособена позиция №7, номенклатура 7.1 - ТРИПЪТНО КРАНЧЕ
Обособена позиция №8

8,1

СТЕРИЛНА АНТИСЕПТИЧНА ПРЕВРЪЗКА 15X20СМ

8,2

ХИПОАЛЕРГИЧНА ДИШАЩА ЛЕПЕНКА 10 M/5 CM

8,3

тюлена превръзка, имрегрирана с метално сребро и смес от натурални мастни киселини и глицерол 5x5 см

8,4

САНПЛАСТ 5 CM/5 M



Обособена позиция №9, номенклатури:

9,1

ЕКГ -ХАРТИЯ CARDIORAPID K111

9,2

ЕКГ -ХАРТИЯ ЕЛЕКРОКАРДИОГРАФ

9,3

ЕКГ ХАРТИЯ

9,5

ЕКГ ХАРТИЯ ЕКГ EDAN SF -300

9,9

ЕКГ ХАРТИЯ ЗА ФЕТАЛЕН МОНИТОР



Обособена позиция №12, номенклатури:

12,1

ЕДНОКРАТНИ СПЕКУЛУМИ M.

12,2

ЕДНОКРАТНИ СПЕКУЛУМИ L


13,3
13,4
13,5

Обособена позиция №, номенклатури:

СОНДИ ЗА ХРАНЕНЕ 50 СМ ЗА НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА - ЗАОБЛЕН ВРЪХ, ДВА СТРАНИЧНИ ОТВОРА, СЪС ЗАПУШАЛКА;
PVC/PUR СИЛИКОН с рентгенова контрастна нишка
СОНДИ ЗА ХРАНЕНЕ 50 СМ ЗА НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА - ЗАОБЛЕН ВРЪХ, ДВА СТРАНИЧНИ ОТВОРА, СЪС ЗАПУШАЛКА;
PVC/PUR СИЛИКОН
СОНДИ ЗА ХРАНЕНЕ 50 СМ ЗА НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА - ЗАОБЛЕН ВРЪХ, ДВА СТРАНИЧНИ ОТВОРА, СЪС ЗАПУШАЛКА;
PVC/PUR СИЛИКОН



Обособена позиция №15, номенклатури:

15,1

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ С ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР

15,2

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ С ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР

15,3

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ С ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР

15,4

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ С ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР

15,5

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ С ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР

15,6

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ С ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР
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15,7

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ С ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР

15,10

АСПИРАЦ. КАТЕТРИ СЪС СТРАНИЧНИ ОТВОРИ

15,11

АСПИРАЦ. КАТЕТРИ СЪС СТРАНИЧНИ ОТВОРИ

15,12

АСПИРАЦ. КАТЕТРИ СЪС СТРАНИЧНИ ОТВОРИ

15,13

АСПИРАЦ. КАТЕТРИ СЪС СТРАНИЧНИ ОТВОРИ

15,15

АСПИРАЦ. КАТЕТРИ СЪС СТРАНИЧНИ ОТВОРИ



Обособена позиция №17, номенклатури:

17,2

КИСЛОРОДНА МАСКА С УДЪЛЖИТЕЛ, С ЛАСТИК ЗА ФИКСИРАНЕ

17,4

КИСЛОРОДНИ МАСКИ ЗА БЕБЕТА

17,6

НАЗАЛЕН КАТЕТЪР

21,1

МИКРОКОНТЕЙНЕРИ ЗА КАПИЛЯРНА КРЪВ С ЕДТА 200 МЛ

21,3

МИКРОКОНТЕЙНЕРИ - СЕРУМ

21,7

ЕПРУВЕТКИ ТИП "ЗАТВОРЕНА С-МА - СЕРУМ 3 МЛ

21,8

ЕПРУВЕТКИ ТИП "ЗАТВОРЕНА С-МА - СЕРУМ 4 МЛ

21,9

ЕПРУВЕТКИ ТИП "ЗАТВОРЕНА С-МА - ХЕМАТОЛОГИЯ 3 МЛ



Обособена позиция №21, номенклатури:

21,10

ЕПРУВЕТКИ ТИП "ЗАТВОРЕНА С-МА - ХЕМОСТАЗА С НАТРИЕВ ЦИТРАТ 1,8 МЛ

21,11

ЕПРУВЕТКИ ТИП "ЗАТВОРЕНА С-МА -ЗА СУЕ

21,14

ДЪРЖАТЕЛ ЗА ВАКУУМ СЪД ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ

21,15

ИГЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ



Обособена позиция №22

22,1

ХЕМОСТАТИЧНА ГЪБИЧКА, 5 X10 СМ

22,2

SURGISEL - ТИП МРЕЖА 10Х20 СМ



Обособена позиция №23, номенклатури:

23,1

УРИНАТОРНИ ТОРБИ С КЛАПАН И КРАНЧЕ ЗА ДОЛНО ОТТИЧАНЕ - 1.5 М, 2000 МЛ, НЕСТЕРИЛНИ

23,2

УРИНАТОРНИ ТОРБИ С КЛАПАН,КРАНЧЕ ЗА ДОЛНО ОТТИЧАНЕ- 1.5 М, 2000 МЛ , СТЕРИЛНИ

23,4

УРОЛОГИЧЕН КАТЕТЪР НЕЛАТОН CH8

23,5

УРОЛОГИЧЕН КАТЕТЪР НЕЛАТОН CH10

23,6

УРОЛОГИЧЕН КАТЕТЪР НЕЛАТОН CH14

23,7

УРОЛОГИЧЕН КАТЕТЪР НЕЛАТОН CH16

23,8

УРОЛОГИЧЕН КАТЕТЪР НЕЛАТОН CH 18

23,9

УРОЛОГИЧЕН КАТЕТЪР НЕЛАТОН CH 20

23,10

УРОЛОГИЧЕН КАТЕТЪР НЕЛАТОН CH 22

23,11

УРОЛОГИЧЕН КАТЕТЪР НЕЛАТОН CH 24

23,13

УРОЛОГИЧНИ ФОЛИЕВИ КАТЕТРИ

23,14

УРОЛОГИЧНИ ФОЛИЕВИ КАТЕТРИ

23,15

УРОЛОГИЧНИ ФОЛИЕВИ КАТЕТРИ

23,16

УРОЛОГИЧНИ ФОЛИЕВИ КАТЕТРИ

23,17

УРОЛОГИЧНИ ФОЛИЕВИ КАТЕТРИ

23,18

УРОЛОГИЧНИ ФОЛИЕВИ КАТЕТРИ

23,19

УРОЛОГИЧНИ ФОЛИЕВИ КАТЕТРИ

23,20

УРОЛОГИЧНИ ФОЛИЕВИ КАТЕТРИ

23,21

УРОЛОГИЧНИ ФОЛИЕВИ КАТЕТРИ

23,22

ТРИПЪТНИ УРЕТРАЛНИ КАТЕТРИ С БАЛОН 50-80 МЛ №24

Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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Обособена позиция №24, номенклатури:

24,1

БЪТЕРФЛАЙКИ

24,2

БЪТЕРФЛАЙКИ

24,3

БЪТЕРФЛАЙКИ
Катетър за периферно интравенозно канюлиране от FEP, рентгенопозитивен
фиксиране и втори вход за инфузия с цветен код на диаметъра
Катетър за периферно интравенозно канюлиране от FEP, рентгенопозитивен
фиксиране и втори вход за инфузия с цветен код на диаметъра
Катетър за периферно интравенозно канюлиране от FEP, рентгенопозитивен
фиксиране и втори вход за инфузия с цветен код на диаметъра
Катетър за периферно интравенозно канюлиране от FEP, рентгенопозитивен
фиксиране и втори вход за инфузия с цветен код на диаметъра

24,4
24,5
24,6
24,7
24,8
24,9
24,10
















по цялата дължина, крилца за
по цялата дължина, крилца за
по цялата дължина, крилца за
по цялата дължина, крилца за

Катетър за периферно интравенозно канюлиране от FEP, рентгенопозитивен по цялата дължина, крилца за
фиксиране и втори вход за инфузия с цветен код на диаметъра
Катетър за периферно интравенозно канюлиране от FEP, рентгенопозитивен по цялата дължина, крилца за
фиксиране и втори вход за инфузия с цветен код на диаметъра
ЕДНОКРАТНИ ТАПИ ЗА ПЕРИФЕРЕН КАТЕТЪР, ВИНТОВА КАПАЧКИ ЗА БЪРЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИЗТОЧНИКА,
ЦВЕТОВО КОДИРАНЕ

Обособена
Обособена
Обособена
Обособена
Обособена
Обособена
Обособена
Обособена
Обособена
Обособена
Обособена
Обособена
Обособена
Обособена

позиция
позиция
позиция
позиция
позиция
позиция
позиция
позиция
позиция
позиция
позиция
позиция
позиция
позиция

№25
№26
№28
№31
№32
№33
№34
№36
№38
№40
№41
№42
№45
№46















Обособена позиция №49
Обособена позиция №50
Обособена позиция №51
Обособена позиция №52
Обособена позиция №53
Обособена позиция №54
Обособена позиция №55
Обособена позиция №62
Обособена позиция №63
Обособена позиция №65
Обособена позиция №66
Обособена позиция №67
Обособена позиция №77


В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2,
ном. 2.1, 2.2 и 2.6 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което
упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Оторизационно писмо от производителя Фогт Медикъл , Германия; ЕО
Сертификат; ЕО Декларация за съответствие; Каталог и описание на медицинските
изделия; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция №2, ном. 2.1, 2.2 и 2.6.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №6,
ном. 6.6, 6.7 и 6.8 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което
упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител;
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на
офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя Фогт Медикъл , Германия; ЕО Сертификат;
ЕО Декларация за съответствие; Каталог и описание на медицинските изделия; Инструкции
за употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция №6, ном. 6.6, 6.7 и 6.8.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №7,
ном. 7.1 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което
упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на
офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя Шанхай Ченълмед Импорт енд Експорт
Ко,Лтд, Китай; ЕО Сертификат; Декларация за съответствие; Каталог и описание на
медицинските изделия; Инструкции за употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ
маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция №7,ном.7.1.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №8,
ном. 8.1, 8.2 и 8.4 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което
упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на
офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя „СОФАРМА“ АД; Декларация от
производителя за нанесена СЕ маркировка; Сертификат за съответствие на производителя,
валиден до 30.04.2019г., валиден към датата на подаване на офертата; ЕС Сертификат за
цялостна система за управление на качеството валиден до 30.04.2019г., валиден към датата
на подаване на офертата; Сертификат за нанесена СЕ маркровка; две Декларации за
съответствие от производителя; Анализен сертификат; Каталог и указания за употреба на
медицинските изделия от ном.8.1 и 8.4;
Оторизационно писмо от производителя
ХАРТМАНН-РИКО АД, Чешка Република; Декларация за нанесена СЕ маркировка от
производителя; ЕО Сертификат; две ЕО Декларации за съответствие; Каталог; инструкции
за употреба; Декларация за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция №8, ном. 8.1, 8.2 и 8.4.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №9,
ном. 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.9 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и
електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър
Димитров, с което упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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всеки Възложител; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на
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; Оторизационно писмо от производителя ЛУМЕД СРЛ, Италия;
ЕО Сертификат за система за осигуряване на качеството; Декларация за съответствие;
Каталог; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция №9, ном. 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.9.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №12,
ном. 12.1 и 12.2 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което
упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Оторизационно писмо от производителя Лаборатории Еуромедис,
Франция; ЕО Сертификат за система за осигуряване на качеството; Декларация за
съответствие; Каталог; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция №12, ном. 12.1 и 12.2.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №13,
ном. 13.3, 13.4 и 13.5 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и
електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър
Димитров, с което упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред
всеки Възложител; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на
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; Оторизационно писмо от производителя Чангжу Хеканг
Медицински Инструменти Ко, ООД, Китай; ЕО Сертификат за система за осигуряване на
качеството; Декларация за съответствие; Каталог; Декларация от участника за нанесена СЕ
маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция №13, ном. 13.3, 13.4 и 13.5.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №15,
ном. 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.15 участникът е
представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени по образeц
на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава Кристияна
Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за съгласие с
клаузите на договора; Декларация за срока на 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;
Оторизационно писмо от производителя Лаборатории Еуромедис, Франция; ЕО Сертификат
за система за осигуряване на качеството; Декларация за съответствие; Каталог; Декларация
от участника за нанесена СЕ маркировка;
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“

32
Протокол 2

Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 15, ном. 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6,
15.7, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.15.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №17,
ном. 17.2, 17.4 и 17.6 участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и
електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър
Димитров, с което упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред
всеки Възложител; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на
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; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия от
ном.17.4 Лабораторирии Еуромедис, Франция; ЕО Сертификат на производителя;
Декларация за съответствие; каталог; Оторизационно писмо от производителя на мед.
изделия от ном.17.6 Шанхай Чанълмрд Импорт енд Експорт Ко., Лтд, Китай; ЕС
Сертификат на производителя; Декларация за съответствие; каталог; Оторизационно
писмо от производителя на мед. изделия от ном.17.2 Чанхжу Хеканг Медицински
Инструменти Ко., ООД, Китай; ЕО Сертификат; ЕО Декларация за Съответствие; каталог;
Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция №17, ном. 17.2, 17.4 и 17.6.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №21,
ном. 21.1, 21.3, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.14 и 21.15, участникът е представил
Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на
Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава Кристияна
Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за съгласие с
клаузите на договора; Декларация за срока на 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;
Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия Жеджианг Гонгдонг Медикъл
Текнолъджи Ко., Лтд; ЕО Сертификат на производителя; 4 Декларации за съответствие;
каталог; инструкции за употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция № 21, ном. 21.1, 21.3, 21.7, 21.8, 21.9,
21.10, 21.11, 21.14 и 21.15.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №22,
ном. 22.1, 22.2, участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен
носител, попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което
упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия Екимедикал,
Нидерландия; два ЕО Сертификата на производителя; две Декларации за съответствие;
каталози; инструкции за употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция №22, ном. 22.1, 22.2.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №23,
ном. 23,1, 23,2, 23,4, 23,5, 23,6, 23,7, 23,8, 23,9, 23,10, 23,11, 23,13, 23,14, 23,15, 23,16,
23,17, 23,18, 23,19, 23,20, 23,21, 23,22 участникът е представил Приложения №2 и 2А на
хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от
Димитър Димитров, с което упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника
пред всеки Възложител; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за
срока на валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед.
изделия от ном.23.1 и 23.2 Чанхжу Хеканг Медицински Инструменти Ко., ООД, Китай; два
ЕО Сертификата на производителя; Декларация за съответствие; каталози; инструкции за
употреба; Оторизационно писмо от прозиводителя на мед. изделия от ном. 23,4, 23,5, 23,6,
23,7, 23,8, 23,9, 23,10, 23,11, 23,13, 23,14, 23,15, 23,16, 23,17, 23,18, 23,19, 23,20, 23,21,
23,22 Шанхай Чанълмрд Импорт енд Експорт Ко., Лтд, Китай; ЕО Сертификата на
производителя; две Декларации за съответствие; каталози;
инструкции за
употреба;Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция № 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10,
23.11, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 24,
ном. 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10 участникът е представил
Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на
Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава Кристияна
Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за съгласие с
клаузите на договора; Декларация за срока на 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;
Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия от ном. 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5,
24.6, 24.7, 24.8, 24.9 Фогт Медикъл, Германия; два ЕО Сертификата на производителя; две
Декларации за съответствие; каталози; инструкции за употреба; Оторизационно писмо от
прозиводителя на мед. изделия от ном. 24.10 Шанхай Чанълмрд Импорт енд Експорт Ко.,
Лтд, Китай; ЕО Сертификата на производителя; Декларация за съответствие; каталог;
Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Участникът не е представил инструкция за употреба на предлаганите медицински
изделия на български език, а за медицинските изделия, за които не се изисква инструкция
за употреба съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ, участникът следва да представи макет на
опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка - на
хартиен носител, каквото е изискването на Възложителя в раздел V. УКАЗАНИЯ ЗА
ИЗГОТВЯНЕ
НА
ОФЕРТАТА.
ПОДАВАНЕ
НА
ОФЕРТАТА,
4.6.
„ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, стр. 17 в утвърдената документация.
Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията
предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция № 24, номенклатура 24.10
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
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„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 24, ном. 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6,
24.7, 24.8, 24.9.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 25,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия Шанхай Чанълмрд Импорт
енд Експорт Ко., Лтд, Китай; Сертификата на производителя за система за осигуряване на
качеството на производство; ЕС Сертификат; четири Декларации за съответствие; каталог;
Технически документи за СЕ за стерилна спринцовка за еднократна употреба; инструкции
за употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка.
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 25.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 26,
участникът е представил Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което
упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия „Софарма“
АД; Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка; Сертификат за съответствие
на производителя; ЕС Сертификат за цялостна система за управление на качеството
валиден до 30.04.2019г., валиден към датата на подаване на офертата; Сертификат за
нанесена СЕ маркировка; две Декларации за съответствие от производителя; Анализен
сертификат; Каталог и указания за употреба на медицинските изделия; Декларация от
участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 26.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №28,
участникът е представил Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което
упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия „Лумед“,
Италия; ЕО Сертификат за цялостна система за управление на качеството; Декларация за
съответствие на производителя; Каталог и указания за употреба на медицинските изделия;
Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
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Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 28.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 31,
участникът е представил Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което
упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на
офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия от ном. 31.2 и 31.4
„Момина Крепост“АД; Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка; ЕО
Сертификат за цялостна система за управление на качеството; две Декларации за
съответствие на производителя; Каталог и указания за употреба на медицинските изделия;
Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия от ном. 31.5 Джиангсу Медплюс
Нон-Увън Манюфекчърър Ко.,Лтд; ЕО Сертификат; Декларация за съответствие; каталог;
Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия от ном.31.1 и 31.3 Hаrtmann,
Чешка Република; Декларация за нанесеца СЕ маркировка от производителя; ЕО
Сертификат; ЕО Декларация за съответствие; каталог; ксерокопия на
опаковката с
графично изображение на СЕ маркировката; Декларация от участника за нанесена СЕ
маркировка;
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 31.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 32,
участникът е представил Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което
упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на
офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия Hаrtmann, Чешка
Република; Декларация за нанесена СЕ маркировка от производителя; ЕО Сертификат; ЕО
Декларация за съответствие; каталог; ксерокопия на опаковката с графично изображение
на СЕ маркировката; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 32.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 33,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия Лаборатории Еуромедис,
Франция; ЕО Сертификат; ЕО Декларация за съответствие; каталог; Европейски модел на
информационно досие; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 33.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 34,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия Шанхай Чанълмрд Импорт
енд Експорт Ко., Лтд, Китай; ЕО Сертификат; Декларация за съответствие; каталог;
инструкции за употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 34.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 36,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; оторизационно писмо от производителя на мед. изделия от ном. 36.2 Фогт Медикъл
ГмбХ, Германия; ЕО Сертификат; каталог и инструкции за употреба; Оторизационно писмо
от производителя на мед. изделия Шанхай Чанълмрд Импорт енд Експорт Ко., Лтд, Китай;
ЕС Сертификат; Сертификат на ЕО за система за осигуряване на качеството на
производството; Декларация за съответствие; каталог; инструкции за употреба; Декларация
от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 36.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 38,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя, където декларират, че за това медицинско изделие - нестерилно
не се изисква ЕС Сертификат и Декларация за съответствие; Пълномощно от Димитър
Димитров, с което упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред
всеки Възложител; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на
валидността на офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39,
ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; оторизационно писмо от производителя на мед. изделия
Лаборатории Еуромедис, Франция; каталог; инструкции за употреба; Декларация от
участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 38.
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №40,
участникът е представил Приложения № 2 и 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което
упълномощава Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на
офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия Катсан Катют Сан.Ве
Тидж. А.Ш., Турция; два ЕО Сертификата; две Декларации за съответствие; каталог;
инструкции за употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 40.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №41,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия Катсан Катют Сан.Ве
Тидж. А.Ш., Турция; ЕО Сертификат; Декларация за съответствие; каталог; инструкции за
употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 41.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №42,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на 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; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия Катсан Катют Сан.Ве
Тидж. А.Ш., Турция; два ЕО Сертификата; Декларация за съответствие; каталог;
инструкции за употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 42.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №45,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия от ном. 45.1 Шанхай
Чанълмрд Импорт енд Експорт Ко., Лтд, Китай; ЕО Сертификат; Декларация за
съответствие; каталог; Оторизационно писмо от прозиводителя на мед. изделия от ном 45.2
до 45.7 вкл. „Момина Крепост“ АД, Велико Търново; Декларация за нанесена СЕ маркировка
от производителя; ЕО Сертификат; ЕС Декларация за съответствие; каталог и инструкции
за употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 45.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №46,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия „Момина Крепост“, Велико
Търново; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава Кристияна Кирчева да
представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка; ЕО Сертификат;
Декларация за съответствие; каталог; инструкции за употреба; Декларация от участника за
нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 46.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №49,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия „Момина Крепост“ АД,
Велико Търново; Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка; ЕО Сертификат
за пълна гаранция на системата на качество; ЕО Сертификат за система за осигуряване
качеството на продукцията; Декларация за съответствие; каталог; инструкции за употреба;
Оторизационо писмо от прозиводителя на мед. изделия от ном. 49.9 и 49.10 Шанхай
Чанълмрд Импорт енд Експорт Ко., Лтд, Китай; ЕС Сертификат; Декларация за
съответствие; инструкции за употреба; Оторизационно писмо от Фризениус Каби, България;
Пълномощно от производителя на мед. изделия от ном.49.13 Frisenius Kabi AG, с което
определя, назначава и упълномощава Фризениуе Каби България ЕООД да бъде представител
на производителя и да го представлява в търгове и процедури по ЗОП, да прехвърля това
пълномощно на трети лица, които да могат да представляват производителя; два ЕО
Сертификата на производителя; ЕО Декларация за съответствие; каталог; инструкции за
употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 49.
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №50,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия „Софарма“ АД;
Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка; Сертификат за съответствие на
производителя валиден до 30.04.2019г., валиден към датата на подаване на офертата; ЕС
Сертификат за цялостна система за управление на качеството валиден до 30.04.2019г.,
валиден към датата на подаване на офертата; Сертификат за нанесена СЕ маркировка;
Декларация за съответствие от производителя; три Анализни сертификата; Каталог и
указания за употреба на медицинските изделия; Декларация от участника за нанесена СЕ
маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 50.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №51,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия „Момина Крепост“ АД,
Велико Търново; Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка; ЕО Сертификат
за пълна гаранция на системата на качество; две Декларации за съответствие; каталог;
инструкции за употреба; Оторизационо писмо от прозиводителя на мед. изделия от ном.
54.4 и 54.5 Шанхай Чанълмрд Импорт енд Експорт Ко., Лтд, Китай; ЕС Сертификат; три
Декларации за съответствие;каталог; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 51.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №52,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия „Софарма“ АД;
Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка; Сертификат за съответствие на
производителя валиден до 30.04.2019г., валиден към датата на подаване на офертата; ЕС
Сертификат за цялостна система за управление на качеството валиден до 30.04.2019г.,
валиден към датата на подаване на офертата; Декларация за съответствие от
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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производителя; два Анализни сертификата; Каталог и указания за употреба на
медицинските изделия; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря
на
изискванията
на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 52.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №53,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия „Софарма“ АД;
Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка; Сертификат за съответствие на
производителя валиден до 30.04.2019г., валиден към датата на подаване на офертата; ЕС
Сертификат за цялостна система за управление на качеството валиден до 30.04.2019г.,
валиден към датата на подаване на офертата; Декларация за съответствие от
производителя; три Анализни сертификата; Каталог и указания за употреба на
медицинските изделия; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 53.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №54,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия „Софарма“ АД;
Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка; Сертификат за съответствие на
производителя валиден до 30.04.2019г., валиден към датата на подаване на офертата; ЕС
Сертификат за цялостна система за управление на качеството валиден до 30.04.2019г.,
валиден към датата на подаване на офертата; две Декларации за съответствие от
производителя; три Анализни сертификата; Каталог и указания за употреба на
медицинските изделия; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 54.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №55,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия „Софарма“ АД;
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка; Сертификат за съответствие на
производителя валиден до 30.04.2019г., валиден към датата на подаване на офертата; ЕС
Сертификат за цялостна система за управление на качеството валиден до 30.04.2019г.,
валиден към датата на подаване на офертата; две Декларации за съответствие от
производителя; два Анализни сертификата; Каталог и указания за употреба на
медицинските изделия; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 55.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №62,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя, където декларират, че за медицинските изделия от ном. 62.1 не
е необходим ЕС Сертификат; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия „Софарма“ АД;
Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка; Сертификат за съответствие на
производителя валиден до 30.04.2019г., валиден към датата на подаване на офертата; ЕС
Сертификат за цялостна система за управление на качеството валиден до 30.04.2019г.,
валиден към датата на подаване на офертата; Декларация за съответствие от
производителя; Анализен сертификата; Каталог и указания за употреба на медицинските
изделия; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделие от ном.62.1 „Монопол“
ЕООД, Пазарджик; Декларация за съответствие; Техническа спецификация на
медицинското изделие; Заявление за регистрация на производители и медицински изделия
пуснати на пазара и/или в действие, на територията на РБългария, в съответствие с чл.27,
ал.1, ал.4 и чл.29, ал.4 от ЗМИ; снимка на опаковката на изделието; Декларация от
участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 62.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №63,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя, където декларират, че за оферираното медицинско изделия не е
необходим ЕС Сертификат; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделия Hartmann, Чешка
република; Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка; Декларация за
съответствие; Каталог и указания за употреба на медицинските изделия; Декларация от
участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 63.
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №65,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделие от ном. 65.1 Hartmann,
Чешка република; Декларация от производителя за поставена СЕ маркировка; ЕО
Сертификат; ЕО Декларация; каталог и инструкции за употреба; Оторизационно писмо от
производителя на мед. изделия „Софарма“ АД; Сертификат за съответствие на
производителя валиден до 30.04.2019г., валиден към датата на подаване на офертата; ЕС
Сертификат за цялостна система за управление на качеството валиден до 30.04.2019г.,
валиден към датата на подаване на офертата; Декларация за съответствие от
производителя; Анализен сертификат; Каталог и указания за употреба на медицинските
изделия; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 65.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №66,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделие от ном. 66.1 Hartmann,
Чешка република; Декларация от производителя за поставена СЕ маркировка; ЕО
Сертификат; ЕО Декларация; каталог и инструкции за употреба; Оторизационно писмо от
производителя на мед. изделия „Софарма“ АД; Сертификат за съответствие на
производителя валиден до 30.04.2019г., валиден към датата на подаване на офертата; ЕС
Сертификат за цялостна система за управление на качеството валиден до 30.04.2019г.,
валиден към датата на подаване на офертата; две Декларации за съответствие от
производителя; Анализен сертификат; Каталог и указания за употреба на медицинските
изделия; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 66.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №67,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя на мед. изделие Жеджианг Гонгдонг
Медикъл Текнолъджи Ко., Лтд; ЕО Сертификат; Декларация за съответствие; каталог и
инструкции за употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 67.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №77,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Димитров, с което упълномощава
Кристияна Кирчева да представлява участника пред всеки Възложител; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП; Оторизационно писмо от производителя Hartmann, Чешка република; Декларация
от производителя за поставена СЕ маркировка; ЕО Сертификат; ЕО Декларация; каталог и
инструкции за употреба; Декларация от участника за нанесена СЕ маркировка;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособена позиция 77.
11.
Участникът “ЕЛПАК -ЛИЗИНГ“ ЕООД е подал предложения за изпълнение на
поръчката за:

Обособена позиция № 5, номенклатури:
5,1

ГЕЛ ЗА ЕХОГРАФ/УЗД/ ТУБА ОТ 5 ЛИТРА, БЕЗ СОЛ, ВОДОРАЗТВОРИМ, ПРОЗРАЧЕН, НЕДРАЗНЕЩ КОЖАТА

5,3

ЕЛЕКТРОДНА ПАСТА ЗА ДЕФИБРИЛАТОР



Обособена позиция № 9, номенклатури:

9,1

ЕКГ -ХАРТИЯ CARDIORAPID K111

9,2

ЕКГ -ХАРТИЯ ЕЛЕКРОКАРДИОГРАФ

9,3

ЕКГ ХАРТИЯ

9,4

ЕКГ ХАРТИЯ ЕКГ EDAN - Тетрадка

9,5
9,7
9,8

ЕКГ ХАРТИЯ ЕКГ EDAN SF -300
ЕКГ ХАРТИЯ С РЕПЕР
ЕКГ ХАРТИЯ ХЕЛЕГЕ

9,9

ЕКГ ХАРТИЯ ЗА ФЕТАЛЕН МОНИТОР



Обособена позиция № 10, номенклатури:

10,4

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

10,5

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

10,6

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

10,7

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

10,8

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

10,9

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

10,10

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

10,11

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

10,12

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА




Обособена позиция № 11
Обособена позиция № 17,номенклатури:

17,1

КИСЛОРОДНА МАСКА С НЕБУЛАЙЗЕР

17,2

КИСЛОРОДНА МАСКА С УДЪЛЖИТЕЛ, С ЛАСТИК ЗА ФИКСИРАНЕ

17,3

НЕБУЛАЙЗЕРИ
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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17,4

КИСЛОРОДНИ МАСКИ ЗА БЕБЕТА

17,6

НАЗАЛЕН КАТЕТЪР




Обособена позиция №28;
Обособена позиция №30;
Обособена позиция №34;




Обособена позиция №38;
Обособена позиция №67;

Участникът е представил Приложение 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя за обособена позиция № 5, ном. 5.1 и 5.3;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т.1, буква „д“ от
ППЗОП;Упълномощително писмо от производителя ULTRAGEL HUNGARY 2000, Унгария; две
ЕС Декларации за съответствие; СЕ Сертификат; Каталог и инструкции за употреба;
Предложение за изпълнение на поръчката Приложениe № 2, Декларация за съгласие с
клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата - неподписана.
Участникът е представил Приложение 2А на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя за обособена позиция № 9 „Регистрираща хартия за
ЕКГ“, ном. 9.1. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9; 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; Упълномощително писмо от
производителя „Лумед“, Италия; ЕС Сертификат за система за осигуряване на качеството;
каталог с изображение на опаковката на изделиeто с графично изображение на СЕ
маркировката и инструкции за употреба; Предложение за изпълнение на поръчката
Приложение № 2, попълнено по образец на възложителя; Декларация за съгласие с клаузите
на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Предложението за изпълнение на участника отговаря на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника „ЕЛПАКЛИЗИНГ“ ЕООД за обособена позиция № 9, ном. 9.1. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №10
„КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ“, ном. 10.4 и 10.35, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,
10.12 участникът е представил Приложение 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39,
ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Упълномощително писмо от декларирания в колона 9 на
Приложение 2А производител SP Medical Sa, Турция; Сертификат за съответствие; ксеро
копие на каталог на Биопсични пънчове, произведени от KAI MEDICAL; Предложение за
изпълнение на поръчката Приложение № 2, попълнение по образец на Възложителя;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на
офертата;
Участникът не е представил Документ - сертификат на производителя за нанесена
„СЕ” маркировка върху медицинското изделие и/или консуматив, в съответствие с
изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ и инструкция за употреба на предлаганите
медицински изделия на български език, а за медицинските изделия, за които не се изисква
инструкция за употреба съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ, участникът следва да представи
макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ”
маркировка - на хартиен носител, каквото е изискването на Възложителя в раздел V.
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, 4.6. „ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, стр. 17 в утвърдената документация.
Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП,
комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника
„ЕЛПАК- ЛИЗИНГ“ ЕООД за обособена позиция № 10 „КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ“,
ном. 10.4 и 10.35, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 17
Участникът е представил: Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на производителя
YILKAL, Турция; каталог и инструкции за употреба на български език за едноктарен
небулайзер, нестерилен сет, кислородна маска с небулизатор; кислородна маска;
Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция 17 – Приложение 2;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на
офертата; Приложение 2А за обособена позиция 17 на хартиен и електронен носител,
попълнени по образeц на Възложителя, Упълномощително писмо от производителя Yilkal
Medical, Турция; Сертификат за осигуряване на качеството на продуктите;
Участникът не е представил Документ - сертификат на производителя за нанесена
„СЕ” маркировка върху медицинското изделие и/или консуматив, в съответствие с
изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ, Документ /декларация/ за съответствие на
медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или негов
упълномощен представител. Налице е неизпълнение на изискванията на Възложителя в
раздел V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, 4.6.
„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, стр. 17 в утвърдената документация.
Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията
предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ЕЛПАКЛИЗИНГ“ ЕООД за обособена позиция № 17.
 Участникът е представил Приложение 2А за обособена позиция 11, ном.11.1,
11.2, 11.3, 11.4 и 11.5, на хартиен и електронен носител, попълнени по образeц на
Възложителя, Упълномощително писмо от производителя Kai Europe, Германия; ЕС
Сертификат; каталог на английски език; Предложение за изпълнение на поръчката за
обособена позиция 11, ном. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 и 11.5; Декларация за съгласие с клаузите
на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; ЕС сертификат на
производителя
Участникът е декларирал в колона 9 на Приложение 2А, че производител на
медицинските изделия е Kai Industries Co., Ltd, Япония, а упълномощен представител по
смисъла на чл.10, ал 2 от ЗМИ е Kai Europe, Германия. Участникът не е представил
Документ за писменото упълномощаване на представителя по смисъла на чл. 10, ал. 2 от
ЗМИ, Kai Europe, Германия.
Участникът не е представил Документ - сертификат на производителя за нанесена
„СЕ” маркировка върху медицинското изделие и/или консуматив, в съответствие с
изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ, Документ /декларация/ за съответствие на
медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или негов
упълномощен представител. Участникът не е представил Документ за писменото
упълномощаване на представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят
на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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държава от Европейското икономическо пространство. Представеният от участника каталог
е на английски език, без превод на български език.
Налице е неизпълнение на изискванията на Възложителя в раздел V. УКАЗАНИЯ
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, 4.6. „ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, стр. 17 и стр. 18 в утвърдената документация.
Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията
предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ЕЛПАКЛИЗИНГ“ ЕООД за обособена позиция 11, ном.11.1, 11.2, 11.3, 11.4 и 11.5.
 Участникът е представил Приложение 2А за обособена позиция 28 на хартиен
и електронен носител, попълнени по образeц на Възложителя; Упълномощително писмо от
производителя Farum, Полша; Декларация за съответствие; каталог - описание на
медицинските изделия; Предложение за изпълнение на поръчката; Декларация за съгласие с
клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване 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
Документ - сертификат на производителя за
нанесена „СЕ” маркировка върху медицинското изделие и/или консуматив, в съответствие с
изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ., каквито са изискванията на Възложителя в раздел
V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, 4.6.
„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, стр. 17 в утвърдената документация.
Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията
предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ЕЛПАКЛИЗИНГ“ ЕООД за обособена позиция № 28.
 Участникът е представил Приложение 2A за обособена позиция 30 на хартиен
носител, попълнен по образeц на Възложителя, Упълномощително писмо от Lumed, Италия;
ЕС Сертификат за система за осигуряване на качеството; ксерокопие на снимка на
медицинското; Предложение за изпълнение на поръчката Приложение 2; Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от
ППЗОП; Приложение 2А на електронен носител;

 Участникът е представил Приложение 2А на хартиен и електронен носител за
обособена позиция 34, попълнение по образец на Възложителя; Упълномощително писмо от
производителя на мед. изделия от ном.34.1 до 34.8 вкл. Nigro Greetmed Medical Instruments,
Китай; ЕС Сертификат за система за осигуряване на качеството; Упълномощително писмо
от производителя на мед. изделия от ном 34.9 и 34.10 Kai Europe GmbH, Германия; ЕС
Сертификат; Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция 34, попълнено
по образец на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за
срока на 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 - неподписана от управителя Пламен Калайджиев;
Инструкции за употреба на мед. изделия от ном. 34.1 до 34.8 вкл; ксерокопие на Каталог на
английски език на мед. изделия от ном 34.9 и 34.10;
Участникът не е представил Документ - сертификат на производителите за
нанесена „СЕ” маркировка върху медицинските изделия и/или консумативи, в съответствие
с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ, както и Документ /декларация/ за съответствие
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“
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на медицинските изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или негов
упълномощен представител.
От описаното по-горе е видно, че за мед. изделия от ном 34.1 до 34.8 участникът е
представил единствено инструкции за употреба. Той е тябвало да представи и проспекти,
каталози, спецификации от производителя и други документи, доказващи съответствието
на медицинските изделия със спецификацията на Възложителя във формата на заверени от
участника фотокопия, като текстовата част следва да бъде преведена на български език.
Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията
предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ЕЛПАКЛИЗИНГ“ ЕООД за обособена позиция 34.
 Участникът е представил Приложение 2А за обособена позиция 38 на хартиен и
електронене носител, попълнение по образец на Възложителя; Упълномощително писмо от
производителя Nigro Greetmed Medical Instruments Co, Китай; ЕС Сертификат за система за
осигуряване на качеството на производство; каталози и описания на изделието;
Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция 38; Декларация за съгласие
с клаузите на договора; Декларация за срока на 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 неподписана ;
На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията отстранява от последващо
участие „ЕЛПАК- ЛИЗИНГ“ ЕООД за обособена позиция № 38. Предложението на участника
за изпъление на поръчката не отговаря на изискването на чл. 39, ал. 3, б. „д“ от ППЗОП и
изискването на възложителя на стр. 18, раздел V, т. 4.6, подточка т. 4.6.8 от утвърдената
документация.
Участникът е представил Приложение 2А за обособена позиция 67 на хартиен и
електронен носител, попълнение по образец на Възложителя; Упълномощително писмо от
производителя F.L. Medical S.r.l. Unipersonale, Италия; Декларация за съответствие на
производителя; Каталог; Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение 2;
Декларация за съгласие с клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на
офертата; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване
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 сертификат на производителя за нанесена „СЕ”
маркировка върху медицинското изделие. Поради това, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от
ЗОП, комисията намира, че е налице неизпълнение на изискването на Възложителя,
посочено на стр. 17, т. 4.6.3. от раздел V, т. 4.6 от утвърдената документация и предлага на
Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ЕЛПАК- ЛИЗИНГ“ ЕООД за
обособена позиция 67.
12.
Участникът “ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД е подал предложения за изпълнение на
поръчката за:
 Обособена позиция №40;
 Обособена позиция №41;
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №40,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Янков Иванов, с което упълномощава
Ева Серафимова Воденичарова да подава оферти от името на участника, да участва в
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процедури по ЗОП, да представлява участника; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Писмо – Разрешение
от производителя Dogsan Tibbi Malzeme San, Турция, с което упълномощава Участника за
свой единствен оторизиран дистрибутор на всички продукти на gogsan на територията на
РБългария; ЕС Сертификат за цялостна система за гарантиране на качеството, валиден до
12 май 2019г., валиден към датата на подаване на документите; две Декларации за
съответствие, валидни до 12 май 2019г., валидни към датата на подаване на документите;
ксерокопия на изображение на опаковката на медицинското изделие с графично
изображение на СЕ маркировката; каталог и инструкции за употреба; Сертификати за
система за управление на качеството на медицинските изделия,в съответствие със стандарт
EN ISO 13485:2016;
Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника “ВЕГА
МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция 40.
 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №41,
участникът е представил Приложения №2 и 2А на хартиен и електронен носител, попълнени
по образeц на Възложителя; Пълномощно от Димитър Янков Иванов, с което упълномощава
Ева Серафимова Воденичарова да подава оферти от името на участника, да участва в
процедури по ЗОП, да представлява участника; Декларация за съгласие с клаузите на
договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП; Писмо – Разрешение
от производителя Dogsan Tibbi Malzeme San, Турция, с което упълномощава Участника за
свой единствен оторизиран дистрибутор на всички продукти на gogsan на територията на
РБългария; ЕС Сертификат за цялостна система за гарантиране на качеството, валиден до
12 май 2019г., валиден към датата на подаване на документите; две Декларации за
съответствие, валидни до 12 май 2019г., валидни към датата на подаване на документите;
ксерокопия на изображение на опаковката на медицинското изделие с графично
изображение на СЕ маркировката; каталог и инструкции за употреба; Сертификати за
система за управление на качеството на медицинските изделия,в съответствие със стандарт
EN ISO 13485:2016;
 Комисията допуска по последващо участие в процедурата участника “ВЕГА
МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособена позиция 41.
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 11.07.2019г., от 11:00 часа, в Заседателната зала на УМБАЛ „Проф. Д-р
Стоян Киркович“АД, гр. Стара Загора, ул.“Генерал Столетов“ 2.
Препис от настоящия протокол да бъде изпратен до всички участници, както и да бъде
публикуван в профила на купувача, в електронното досие на процедурата.
Председателят на комисията да изготви и изпрати съобщение за отвяране на цени до
всички участници, което да бъде публикувано на профила на купувача, в електронното
досие на процедурата.
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Поради ползване на платен годишен отпуск от редовния член на комисията Доц. д-р
Христо Мумджиев, същият бе заменен, считано от 24.06.2019г. от резервния член Катерина
Чалъкова. Комисията приключи своята работа на 04.07.2019г. в състав:
Председател:
1. Д-р Живко Желязков .................................
Членове:
2. Доц. д-р Георги Арабаджиев.......................
3. Катерина Чалъкова...................................
4. Таня Радевска............................................
5. Адв. Татяна Кекевска ................................
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