П Р О Т О К О Л № 1/02.04.2019г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, на 02.04.2019 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на
ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка
анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
„Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“, назначена със
300/01.04.2019 год, в следния състав:

открита процедура по
на общоболнични и
дейността на УМБАЛ
Заповед № РД-10-

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 първо заседание.
Поради отсъствие на председателя на комисията Д-р Живко Желязков, същият бе заменен
от резервния член адв. Христо Панайотов.
I. Адвокат Христо Панайотов обяви Заповед № РД-10-300/01.04.2019год. на
Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, град Стара Загора за
назначаване на комисията и състава й и докладва, че с приемо-предавателен протокол от
02.04.2019 г., изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП е получил от деловодителя в
деловодството на възложителя списък с постъпилите оферти, ведно с 12/дванадесет/ плика с
документи със следните входящи номера:
1. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД – гр. Етрополе, обл. София, бул. „Руски“ 191, с Вх.№ ПД-0377/27.03.2019, в 09:00 часа.
2. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. София 1750, ж.к. Младост 1,
бл. 28Б, ул. „Димитър Моллов“, с Вх.№ ПД-03-82/29.03.2019г, в 09:10 часа.
3. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - гр. София 1303, ул. Т. Александров 179, бл 79, с Вх.№
ПД-03-84/01.04.2019г., в 09:20 часа.
4. „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД - гр. София, ул. „Въртопо“ 47, вх. Б, ет.3 с Вх.№ ПД-0385/01.04.2019г., в 09:32 часа.
5. „МЕДИЛОН“ ЕООД – гр. София, бул. „България“ 98, бизнес сграда Астра, вх. Д, ет.2,
офис 4Д, с Вх.№ ПД-03-86/01.04.2019г., в 11:00 часа.
6. “РСР“ ЕООД – гр. София, ул. „Виктор Григорович“ 3, ет.1, ап.2, с Вх.№ ПД-0387/01.04.2019г., в 11:59 часа.
7. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД – гр. София, бул „Арсеналски“ 65, ет.1, офис 1, с Вх.№ ПД-0388/01.04.2019г., в 12:01 часа.
8. „ВАКПАК МЕДИКАЛ“ ООД - гр. Добрич, ул. „България“ 1, ет.8, офис 812, с Вх.№ ПД03-89/01.04.2019г., в 12:03 часа.
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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9. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД - гр. София, ул. „Хр. Колумб“ 64, сграда А2, офис 111,
Вх.№ ПД-03-90/01.04.2019г., в 12:05 часа.
10. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД – гр. София, Район Изгрев, ул.“Лъчезар Станчев“ 5,
Софарма Бизнес Тауър, сграда А, ет.12, Вх.№ ПД-03-91/01.04.2019г., в 12:06 часа.
11. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД – гр. Варна, ул.“Иван Богоров“12, ет.2, Вх.№ ПД-0392/01.04.2019г., в 15:30 часа.
12. “ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД - гр. София, бул. „България“ 109, Бизнес център Вертиго,
ет.3, офис 2.6-2.7, Вх.№ ПД-03-93/01.04.2019г., в 15:40 часа.
II. Председателят на комисията констатира, че на заседанието на комисията не
присъстват представители на участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, или представители на средства за масова информация.
III. След получаване на списъка на постъпилите оферти, членовете на комисията
подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.
Членовете на комисията установиха, че всички опаковки, постъпили в деловодството на
Възложителя с посочените по-горе входящи номера са запечатани и с ненарушена цялост,
отговарят на изискванията съгласно нормативните разпоредби и изискванията на Възложителя
за вида на офертите и начина на представянето им.
IV. Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на тяхното
постъпване:
1. Отвори се опаковката на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД. Трима от членовете на
комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри и
всяка страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието
на диск с надпис: “e - ЕЕДОП „Етропал Трейд“ ООД“.
1.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 2/два/ запечатани
непрозрачни плика с надпис:
 „Предлагани ценови параметри“ „Етропал Трейдинг“ ООД, Обособена позиция № 23 –
Катетри Уретрални и уринаторни торби, номенклатура №23.1 Уринаторни торби с клапан и
кранче за долно оттичане – 1.5м, 2000 мл, нестерилни;
 „Предлагани ценови параметри“ „Етропал Трейдинг“ ООД, Обособена позиция № 23 –
Катетри Уретрални и уринаторни торби, номенклатура № 23.2, Уринаторни торби с клапан,
кранче за долно оттичане – 1.5м, 2000 мл, стерилни;
2. Отвори се опаковката на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. Трима от
членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови
параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи
се наличието на диск с надпис: “e ЕЕДОП от МТИ ООД“
2.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 33/тридесет и три/
запечатани непрозрачни плика с надпис:
 „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №1“МЕХАНИЧНА
ВЕНТИЛАЦИЯ“, номенклатури:
Ном.1,1

КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П

Ном.1,2

МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

Ном. 1,5

МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

Ном. 1,6

МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

„Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №2 „ЦЕНТРАЛНИ
ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ“;

„Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №3 „ЕНДОТРАХЕАЛНИ
И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ“,номенклатури:


Ном.3,2

ЛАРИНГИАЛНИ ТРЪБИ

Ном.3,3

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ


„Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 7 - ТРИПЪТНИ
КРАНЧЕТА, УДЪЛЖИТЕЛИ“ , 7.1. ТРИПЪТНИ КРАНЧЕТА, УДЪЛЖИТЕЛИ
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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„Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №9 - РЕГИСТРИРАЩА
ХАРТИЯ ЗА ЕКГ, номенклатури:
Ном.9,1

РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ ЗА ЕКГ

Ном.9,4

РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ ЗА ЕКГ

Ном.9,8

РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ ЗА ЕКГ


„Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №
15 „АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ“;

„Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 16 – „МОНИТОРИНГ
ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН“, номенклатура №16,5 „МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И
НЕИНВАЗИВЕН;

„Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 18 - СЕТ ЗА
ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ. КРИКОТИРОИДОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ, номенклатура
№18.1 „СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ. КРИКОТИРОИДОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ“;

„Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №19- „ЛАРИНГЕАЛНИ
МАСКИ“;

„Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №23 – „КАТЕТРИ
УРЕТРАЛНИ И УРИНАТОРНИ ТОРБИ“, номенклатури:
23,23

КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ И УРИНАТОРНИ ТОРБИ

23,27

КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ И УРИНАТОРНИ ТОРБИ

23,24

КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ И УРИНАТОРНИ ТОРБИ

23,28

КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ И УРИНАТОРНИ ТОРБИ

23,25

КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ И УРИНАТОРНИ ТОРБИ

23,29

КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ И УРИНАТОРНИ ТОРБИ

23,26

КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ И УРИНАТОРНИ ТОРБИ


„Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 24 - АБОКАТИ, ТАПИ;

„Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 26 - ПРЕВРЪЗКИ ЗА
АБОКАТИ;

„Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 28 - ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ;

Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 29 - ХАРТИЯ ЗА
ВИДЕОПРИНТЕРИ;

Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 32 - РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ, СТЕРИЛНИ БЕЗ ПУДРА;

Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 33 - РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ, СТЕРИЛНИ С ПУДРА;

Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 35 - СЕТОВЕ И
КОНСУМАТИВИ ЗА АСПИРАЦИЯ;

Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 44 - РЕДОН ДРЕНАЖИ;

Предлагани
ценови
параметри“
по
Обособена
позиция
№
59
АНТИБАКТЕРИAЛНИ ТЕРМОФИЛТРИ (HMEF);

Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 60 - БАЛОНИ ЗА
АНЕСТЕЗИЯ;

Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 65 - ПОСТОПЕРАТИВИ
ПРЕВРЪЗКИ ОТ НТТ;
3. Отвори се опаковката на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Трима от членовете на
комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри и

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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всяка страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието
на диск с надпис: “e ЕЕДОП“
3.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 10/десет/
запечатани непрозрачни плика с надпис:
 „Предлагани ценови параметри за О.П. 5.1“
 „Предлагани ценови параметри за О.П. 7.1“
 „Предлагани ценови параметри за О.П. 8.4“
 „Предлагани ценови параметри за О.П. 23“
 „Предлагани ценови параметри за О.П. 24“
 „Предлагани ценови параметри за О.П. 28“
 „Предлагани ценови параметри за О.П. 36“
 „Предлагани ценови параметри за О.П. 51“
 „Предлагани ценови параметри за О.П. 53“
 „Предлагани ценови параметри за О.П. 55“
4. Отвори се опаковката на „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД. Трима от членовете на
комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри и
всяка страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието
на диск с надпис: „еЕЕДОП“
4.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 2/два/ запечатани
непрозрачни плика с надпис:
 „Предлагани ценови параметри, номенклатура 14.1 –„Биопсична щипка за
многократна употреба“, Обособена позиция 14 „Уреди за ендоскопия и ендохирургия“
 „Предлагани ценови параметри, номенклатура 14.3 –„Еднократен инжектор за
ендоскопска хемостаза 2,3 мм, 2300 мм“ Обособена позиция 14 „Уреди за ендоскопия и
ендохирургия“.
5. Отвори се опаковката на „МЕДИЛОН“ ЕООД. Трима от членовете на комисията
подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри и всяка
страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на
диск с надпис: „ЕЕДОП“
5.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 15/петнадесет/
запечатани непрозрачни плика с надпис:
 „Предлагани ценови параметри, МЕДИЛОН ЕООД, 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


„Предлагани ценови параметри, МЕДИЛОН ЕООД, Обособена позиция 6 КОНСУМАТИВ ЗА НОВОРОДЕНИ, 6.9 КИСЛОРОДНИ СЕНЗОРИ ЗА ПУЛСОКСИМЕТЪР;

„Предлагани ценови параметри, МЕДИЛОН ЕООД, Обособена позиция 10 КОНСУМАТИВ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ,номенклатури:
Ном.10,1

АДХЕЗИВНА ЛЕНТА С ИНДИКАТОР ПАРА 19MMХ100M; 134 градуса

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.10,4

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

Ном.10,12

СТЕРИЛИЗАЦИОННА РОЛКА, ГЛАДКА БЕЗ СГЪВКА

 Предлагани ценови параметри, МЕДИЛОН ЕООД, Обособена позиция 17 –
КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ, номенклатури:
Ном.17,2

КИСЛОРОДНА МАСКА С УДЪЛЖИТЕЛ, С ЛАСТИК ЗА ФИКСИРАНЕ

Ном.17,3

НЕБУЛАЙЗЕРИ

6. Отвори се опаковката на “РСР“ ЕООД. Трима от членовете на комисията подписаха
запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри и всяка страница на
останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис:
„ЕЕДОП РСР ЕООД“
Членовете на комисията установиха наличието на документи и 65/шестдесет и пет/
запечатани непрозрачни плика с надпис:
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 1/1.2;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 1/1.3;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 1/1.5;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 3/3.3;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 5/5.1;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 6/6.4;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 6/6.5;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 6/6.6;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 6/6.7;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 6/6.8;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 6/6.11;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 6/6.12;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 7/7.3;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 7/7.4;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
подава поръчката 7/7.5;
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 „Предлагани ценови
подава поръчката 13/13.1;
 „Предлагани ценови
подава поръчката 13/13.2
 „Предлагани ценови
подава поръчката 13/13.3
 „Предлагани ценови
подава поръчката 13/13.4
 „Предлагани ценови
подава поръчката 13/13.5
 „Предлагани ценови
подава поръчката 15/15.10
 „Предлагани ценови
подава поръчката 15/15.11
 „Предлагани ценови
подава поръчката 15/15.12
 „Предлагани ценови
подава поръчката 15/15.13
 „Предлагани ценови
подава поръчката 15/15.15
 „Предлагани ценови
подава поръчката 15/15.18
 „Предлагани ценови
подава поръчката 15/15.19
 „Предлагани ценови
подава поръчката 15/15.20
 „Предлагани ценови
подава поръчката 15/15.21
 „Предлагани ценови
подава поръчката 15/15.22
 „Предлагани ценови
подава поръчката 16/16.5
 „Предлагани ценови
подава поръчката 17/17.1
 „Предлагани ценови
подава поръчката 17/17.2
 „Предлагани ценови
подава поръчката 17/17.3
 „Предлагани ценови
подава поръчката 17/17.4
 „Предлагани ценови
подава поръчката 17/17.6
 „Предлагани ценови
подава поръчката 18/18.1
 „Предлагани ценови
подава поръчката 19/19.7
 „Предлагани ценови
подава поръчката 19/19.9
 „Предлагани ценови
подава поръчката 19/19.10

параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
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 „Предлагани ценови
подава поръчката 19/19.11
 „Предлагани ценови
подава поръчката 20/20.2
 „Предлагани ценови
подава поръчката 20/20.3
 „Предлагани ценови
подава поръчката 20/20.4
 „Предлагани ценови
подава поръчката 20/20.5
 „Предлагани ценови
подава поръчката 20/20.6
 „Предлагани ценови
подава поръчката 20/20.7
 „Предлагани ценови
подава поръчката 20/20.8
 „Предлагани ценови
подава поръчката 20/20.9
 „Предлагани ценови
подава поръчката 23/23.4
 „Предлагани ценови
подава поръчката 23/23.5
 „Предлагани ценови
подава поръчката 23/23.6
 „Предлагани ценови
подава поръчката 23/23.7
 „Предлагани ценови
подава поръчката 23/23.8
 „Предлагани ценови
подава поръчката 23/23.9
 „Предлагани ценови
подава поръчката 23/23.10
 „Предлагани ценови
подава поръчката 23/23.11
 „Предлагани ценови
подава поръчката 24/24.5
 „Предлагани ценови
подава поръчката 24/24.6
 „Предлагани ценови
подава поръчката 26
 „Предлагани ценови
подава поръчката 27
 „Предлагани ценови
подава поръчката 28
 „Предлагани ценови
подава поръчката 35
 „Предлагани ценови
подава поръчката 59
 „Предлагани ценови
подава поръчката 61

параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
параметри“ на РСР ЕООД, Обособена позиция, за която се
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7. Отвори се опаковката на „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД. Трима от членовете на комисията
подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри и всяка
страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на
диск с надпис: „ЕЕДОП в pdf“
7.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 2/два/ запечатани
непрозрачни плика с надпис:
 „Предлагани
ценови параметри“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, НОМ. № 21.9 ЕПРУВЕТКИ ЗАТВОРЕНА
СИСТЕМА/ЕПРУВЕТКИ ТИП "ЗАТВОРЕНА С-МА - ХЕМАТОЛОГИЯ 3 МЛ“
 „Предлагани
ценови параметри“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, НОМ. № 21.10 – ЕПРУВЕДКИ ЗАТВОРЕНА
СИСТЕМА/ЕПРУВЕТКИ ТИП "ЗАТВОРЕНА С-МА - ХЕМОСТАЗА С НАТРИЕВ ЦИТРАТ 1,8 МЛ
8. Отвори се опаковката на „ВАКПАК МЕДИКАЛ“ ООД. Трима от членовете на
комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри и
всяка страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието
на диск с надпис: „ЕЕДОП ВАКПАК МЕДИКАЛ ООД“
8.1.
Членовете на комисията установиха наличието на документи и 11/единадесет/
запечатани непрозрачни плика с надпис:



„Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 10 „Консумативи за
стерилизация“ номенклатури:
10,1

АДХЕЗИВНА ЛЕНТА С ИНДИКАТОР ПАРА 19MMХ100M; 134 градуса

10,2

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

10,3

ТЕКСТИЛЕН ФИЛТЪР ЗА КОНТЕЙНЕР ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ , 220/210 ММ

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

9. Отвори се опаковката на „Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД. Трима от членовете на
комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри и
всяка страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието
на диск с надпис: „Попълнен ЕЕДОП „Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД“.
9.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 26/двадесет и шест/
запечатани непрозрачни плика с надпис:
 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №2
- ЦЕНТРАЛНИ
ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ, номенклатура:
2,1

ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ

2,2

ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ

2,3

ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ

2,4

ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ

2,5

ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ

2,6

ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ

2,7

КОСТЕН ВОСЪК



„Предлагани ценови параметри за обособена позиция №14 - УРЕДИ ЗА
ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ, номенклатури:
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14,4

УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ

14,6

УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ

14,7

УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ

14,8

УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ



„Предлагани ценови параметри за обособена позиция №15 -АСПИРАЦИОННИ
КАТЕТРИ, номенклатури:
15,10

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ

15,13

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ

15,11

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ

15,15

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ

15,12

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ

 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №18 - СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА
АНЕСТЕЗИЯ. КРИКОТИРОИДОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ, ном. №18.1 - СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА
АНЕСТЕЗИЯ. КРИКОТИРОИДОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ;
 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 27 - ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА
ГЛЮКОМЕРИ ТИП „ОПТИУМ”;
 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №34 - МЕТАЛНИ НОЖИЦИ И
СКАЛПЕЛИ;
 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №40 - ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН
МАТЕРИАЛ РЕЗОРБИРУЕМ;
 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №41 - ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН
МАТЕРИАЛ НЕРЕЗОРБИРУЕМ;
 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №42 - ЕДНОКРАТНИ
СТЕРИЛНИ ПЛЕТЕНИ ЛИГАТУРИ;
 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №44 - РЕДОН ДРЕНАЖИ;
 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №47 – ДЖИГЛИ
 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №48 - ХИРУРГИЧНИ ТЕЛОВЕ;
 „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №76 - СЕТ ЧЕРНОДРОБНА
БИОПСИЯ;
10.
Отвори се опаковката на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД. Трима от членовете на
комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри и
всяка страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието
на диск с надпис: „Попълнен ЕЕДОП „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД 00536-2019-0002“
10.1 Членовете на комисията установиха наличието на документи и 104/сто и четири/
запечатани непрозрачни плика с надпис:


„Предлагани ценови параметри за ОП №2 - ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ,
номенклатури:
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

 „Предлагани ценови параметри за ОП №6 номенклатури:
6,6

БЕЗ БАЛОН

6,7

БЕЗ БАЛОН

6,8

БЕЗ БАЛОН

КОНСУМАТИВ ЗА НОВОРОДЕНИ,

 „Предлагани ценови параметри за ОП №7 - ТРИПЪТНИ КРАНЧЕТА, УДЪЛЖИТЕЛИ,
н.е. 7.1 - ТРИПЪТНО КРАНЧЕ;
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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 „Предлагани
номенклатури:

ценови

параметри

за

ОП

№8

-

ПЛАСТИРИ

И

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

ПРЕВРЪЗКИ,

 „Предлагани ценови параметри за ОП №9 - РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ ЗА ЕКГ,
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

 „Предлагани ценови параметри за ОП №12 - ГИНЕКОЛОГИЧНИ КОНСУМАТИВИ,
номенклатури:
12,1

ЕДНОКРАТНИ СПЕКУЛУМИ M.

12,2

ЕДНОКРАТНИ СПЕКУЛУМИ L

13,3

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



13,4
13,5

„Предлагани ценови параметри за ОП №13 - СОНДИ ЗА ХРАНЕНЕ, номенклатури:

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

 „Предлагани
номенклатури:

ценови параметри

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

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



за

ОП

№15

-

АСПИРАЦИОННИ

КАТЕТРИ,

„Предлагани ценови параметри за ОП №17 - КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ, номенклатури:

17,2

КИСЛОРОДНА МАСКА С УДЪЛЖИТЕЛ, С ЛАСТИК ЗА ФИКСИРАНЕ

17,4

КИСЛОРОДНИ МАСКИ ЗА БЕБЕТА

17,6

НАЗАЛЕН КАТЕТЪР

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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 „Предлагани ценови параметри за ОП №21 - КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА
ЛАБОРАТОРИЯ, номенклатури:
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

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

 „Предлагани ценови параметри за ОП №22 – РЕЗОРБИРУЕМИ КРЪВОСПИРАЩИ
СРЕДСТВА
22,1

ХЕМОСТАТИЧНА ГЪБИЧКА, 5 X10 СМ

22,1

SURGISEL - ТИП МРЕЖА 10Х20 СМ

 „Предлагани ценови параметри за ОП №23 - КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ И УРИНАТОРНИ
ТОРБИ, 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



„Предлагани ценови параметри за ОП №24 – АБОКАТИ, ТАПИ, номенклатури:

24,1

БЪТЕРФЛАЙКИ

24,2

БЪТЕРФЛАЙКИ

24,3

БЪТЕРФЛАЙКИ

24,4
24,5
24,6
24,7

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

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

24,8

Катетър за периферно интравенозно канюлиране от FEP, рентгенопозитивен по цялата дължина, крилца за
фиксиране и втори вход за инфузия с цветен код на диаметъра

24,9

Катетър за периферно интравенозно канюлиране от FEP, рентгенопозитивен по цялата дължина, крилца за
фиксиране и втори вход за инфузия с цветен код на диаметъра
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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24,10

ЕДНОКРАТНИ ТАПИ ЗА ПЕРИФЕРЕН КАТЕТЪР, ВИНТОВА КАПАЧКИ ЗА БЪРЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИЗТОЧНИКА,
ЦВЕТОВО КОДИРАНЕ

 „Предлагани ценови параметри за ОП №25 - СПРИНЦОВКИ И ИГЛИ;
 „Предлагани ценови параметри за ОП №26 - ПРЕВРЪЗКИ ЗА АБОКАТИ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №28 - ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №31 - СТЕРИЛНИ ОПЕРАЦИОННИ
КОНСУМАТИВИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
 „Предлагани ценови параметри за ОП №32 - РЪКАВИЦИ, ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ БЕЗ ПУДРА
 „Предлагани ценови параметри за ОП №33 - РЪКАВИЦИ, ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА
 „Предлагани ценови параметри за ОП № 34 - МЕТАЛНИ НОЖИЦИ И СКАЛПЕЛИ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №36 - СИСТЕМА ЗА ИНФУЗИЯ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №38 - ШПАТУЛИ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №40 - ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ
РЕЗОРБИРУЕМ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №41 - ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ
НЕРЕЗОРБИРУЕМ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №42 - ЕДНОКРАТНИ СТЕРИЛНИ ПЛЕТЕНИ
ЛИГАТУРИ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №45 - АБДОМИНАЛНИ ДРЕНАЖИ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №46 - ТОРАКАЛНИ ДРЕНАЖИ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №49 - КАТЕТРИ/СОНДИ

„Предлагани ценови параметри за ОП №50 - БИНТОВЕ И ШИНИ, ГИПСОВИ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №51 - ШАПКИ, МАСКИ, КАЛЦУНИ,
ПРЕСТИЛКИ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №52 - ЕЛАСТИЧНИ БИНТОВЕ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №53 - МАРЛЕНИ БИНТОВЕ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №54 - МАРЛЕНИ КОМПРЕСИ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №55 - МАРЛЯ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №62 - МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА
ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
 „Предлагани ценови параметри за ОП №63 - ПОСТОПЕРАТИВИ ПРЕВРЪЗКИ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №65 - ПОСТОПЕРАТИВИ ПРЕВРЪЗКИ ОТ
НТТ
 „Предлагани ценови параметри за ОП №66 - АБСОРБИРАЩА. ХИДРОКЛЕТЪЧНА.
ПОЛИУРЕТАНОВА ПРЕВРЪЗКА. АДХЕЗИВНА ИЛИ НЕАДХЕЗИВНА
 „Предлагани ценови параметри за ОП №67 - КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА
ЛАБОРАТОРИЯ ЕПРУВЕТКИ ТИП "Епендорф"
 „Предлагани ценови параметри за ОП №77 - ХИРУРГИЧНИ И ОРТОПЕДИЧНИ
МАТЕРИАЛИ
11. Отвори се опаковката на „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД. Трима от членовете на комисията
подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри и всяка
страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на
диск с надпис: „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД ЕЕДОП “
11.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 34/тридесет/
запечатани непрозрачни плика с надпис:
 „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция № 5 - ГЕЛОВЕ, ПАСТИ ЗА
ДИАГНОСТИЧНИ АПАРАТИ, номенклатури:
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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5,1

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

5,3

ЕЛЕКТРОДНА ПАСТА ЗА ДЕФИБРИЛАТОР

 „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №9 - РЕГИСТРИРАЩА
ХАРТИЯ ЗА ЕКГ, 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

 „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №10 - КОНСУМАТИВИ ЗА
СТЕРИЛИЗАЦИЯ, 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

 „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №11 - ПЪНЧОВЕ ЗА
БИОПСИЯ, номенклатури:
11,1

ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ-ЕДНОКРАТЕН ОТ 2.0ММ

11,2

ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ-ЕДНОКРАТЕН ОТ 2.5ММ

11,3

ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ-ЕДНОКРАТЕН ОТ 3 ММ

11,4

ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ-ЕДНОКРАТЕН ОТ 3.5ММ

11,5

ПЪНЧ ЗА БИОПСИЯ-ЕДНОКРАТЕН ОТ 5ММ

 „Предлагани
ценови
параметри
КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ,номенклатури:

по

17,1

КИСЛОРОДНА МАСКА С НЕБУЛАЙЗЕР

17,2

КИСЛОРОДНА МАСКА С УДЪЛЖИТЕЛ, С ЛАСТИК ЗА ФИКСИРАНЕ

17,3

НЕБУЛАЙЗЕРИ

17,4

КИСЛОРОДНИ МАСКИ ЗА БЕБЕТА

17,6

НАЗАЛЕН КАТЕТЪР

Обособена

позиция

№17

-

Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №28 - ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ;
Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №30 – МУНДЩУЦИ;
 Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №34 - МЕТАЛНИ НОЖИЦИ И
СКАЛПЕЛИ;
 Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №38 – ШПАТУЛИ;
 Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №67 - КОНСУМАТИВИ ЗА
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕПРУВЕТКИ ТИП "Епендорф";



12. Отвори се опаковката на „ВЕГА МЕДИКАЛ“ЕООД. Трима от членовете на комисията
подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри и всяка
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на
диск с надпис: ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД еЕЕДОП “
12.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 2/два/ запечатани
непрозрачни плика с надпис:
 ПЛИК „Предлагани ценови параметри Обособена позиция №40, Номенклатурни
единици от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД;
 ПЛИК „Предлагани ценови параметри Обособена позиция №41, Номенклатурни
единици от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД;
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
III. Комисията продължи своята работа на 5.04.2019г. от 11:00 часа, като разгледа
посочените от участниците в еЕЕДОП данни относно поставените от възложителя изисквания
към личното им състояние и критерии за подбор.
1. Комисията установи, че участникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД е представил
еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Росица Михайлова
Пенчева и от съдружниците Пламен Пеев Патев, Николай Михайлов Пенчев.
След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Росица Михайлова
Пенчева.
Съдружник в „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД е „Етропал“ АД, като представител на последното
дружество е Пламен Пеев Патев.
Участникът е представил Опис на документите в офертата; заверено копие на
безсрочно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия с Рег. № IV–P-T/MИ245/07.01.2008г., ведно с Приложение към него, Заверено копие на Сертификат за Система за
Управляние на Качеството на „Етропал Трейд“ ООД по стандарт ISO 9001:2015.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
1.1 В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията,
свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация,
непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във
връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава
безсрочно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия с рег № IV-P-T/МИ 245/07.01.2008г. и е вписан в търговски регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки:
 УМБАЛ”Александровска” ЕАД, Гр.София, "Доставка на медицински изделия" № в
Регистъра на обществените поръчки 00360-2014-0015, 27.11.2014г. - 27.11.2016г. , на стойност
159182.40 BGN;
 МБАЛ Свети Пантелеймон - Пловдив ЕООД, Гр.Пловдив бул. Никола Вапцаров 9,
Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждитена МБАЛ "Свети
Пантелеймон"- Пловдив" ЕООД Регистъра на обществените поръчки 01020-2015-0003,
04.12.2015 – 03.12.2016, на стойност 1080.00 BGN;
 МБАЛ „Света Анна Варна”АД гр. Варна, бул.Цар Освободител №100, Периодична
доставка на медицински консумативи Регистъра на обществениет поръчки 01241-2013-0006;
01.11.2013 – 27.05.2015, на стойност Сума14627.28 BGN
В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че
„всички изделия ще се доставят директно от производителя (не от други дистрибутори) със
собствени транспортни средства. В собствен склад разполагаме с количества, които

Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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съответстват на плановия ни шест месечен стоков оборот, което е изключително добро
техническо решение за изпълнение на поръчките“.
Съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗМИ, търговците на едро с медицински изделия следва да
осигуряват и поддържат документирана система за проследяване безопасността на
медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на
медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност по смисъла на
глава седма. Съгласно чл. 82, ал. 4 ЗМИ, към документацията по ал. 3 се съхраняват
партидните сертификати на медицинските изделия за срок 5 години и се предоставят при
поискване от инспектори и експерти от ИАЛ.
Във връзка с гореизложеното и изискванията на Възложителя в раздел ІV.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, т. 3.2 от
утвърдената документация, участникът следва в срок от 5 /пет/работни дни от получаване на
настоящия протокол да представи на Възложителя нов еЕЕДОП с коректно попълнена
информация в раздел В: Технически и професионални способности, Управление на
веригата на доставка, а именно - осигурява и поддържа ли документирана система,
съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри,
описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати
за автентичност.
В поле За поръчки за доставки Сертификати от институции по контрол на
качеството участникът е декларирал, че притежава Сертификат ISO 9001:2015 за
регистрация на внедрена система за управление на качеството на „Етропал Трейд” ООД за
всички дейности свързани с търговия на медицински изделия - на хартиен носител; Издаден
от:Transpacific Certifications Limited, Сертификат № 13572, Дата на първоначална
регистрация:18.11.2013г.; Дата на издаване: 31.10.2017г. Валидност на сертификата:10.11.
2019 г.
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
участникът е отбелязъл с „да“, че притежава Сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството.
2. Комисията установи, че участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“
ООД е представил еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Йонка
Христова Гетова – Христанова и прокуриста Славина Христанова Христанова.
След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Йонка Христова
Гетова – Христанова.
Съдружник в „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е „Медидом“ АД, като
представител на последното дружество е Йонка Христова Гетова – Христанова.
Участникът е представил Опис на документите в офертата; заверено копие на безсрочно
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия с Рег. № IV–P-T/MИ-089/23.10.2007г.,
ведно с Приложение към него, 3 бр. Разрешение за промяна на Разрешение за търговия на едро
с медицински изделия, Списък на изпълнени доставки, Удостоверение от СБАЛДБ „Проф. д-р
Иван Митев“ ЕАД – София; Удостоверение от „УСБАЛ по Онкология“ ЕАД, Удостоверени от
УМБАЛ – „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен; Декларация от участникът осигурява и поддържа
документирана система по чл.82, ал.3 и 4 от ЗОП; заверено копие на Сертификат за внедрена
система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015, валиден до 21.02.2020г.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
2.1. В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията,
свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация,
непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във
връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава
безсрочно Разрешение за търговия на едро с медицински
изделия с рег.№ IV-P-T/МИ
089/23.10.2007г.. и е вписан в търговски регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки:
 УМБАЛ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД ПЛЕВЕН, гр.Плевен, бул. „Г.Кочев” 8А,
Доставка на общоболнични консумативи/Дог.№100 от 27.07.2016 до 27-01-2018, на стойност
464804.95 BGN;
 УМБАЛ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД ПЛЕВЕН, гр.Плевен, бул. „Г.Кочев” 8А,
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи/Дог.№064 от 06.06.2016 до 06-06-2018, на
стойност 323617.39 BGN;
 СБАЛДБ „Проф.Иван Митев” ЕАД - София, гр.София, бул. Акад.Иван Гешов №11,
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи / Дог.№45, от 20-06-2016 до 19-06-2017, на
стойност 140678.50 BGN;
 СБАЛДБ „Проф.Иван Митев” ЕАД - София, гр.София, бул. Акад.Иван Гешов №11,
Доставка на медицински консумативи / Дог.№73 от 01-08-2016 до 31-07-2017, на стойност
73793.10 BGN;
 УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД, гр.София, ул.Пловдивско поле №6, Описание
Доставка на медицински консуматив от 21-06-2016 до 21-06-2017, на стойност 99555.38 BGN;
 УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД, гр.София, ул.Пловдивско поле №6, Доставка на
диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати от 13-10-2016 до 13-01-2018,
на стойност 62 597.80 BGN;
Участникът е декларирал, че осигурява и поддържа документирана система,съгласно
изискванията на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗМИ.
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри,
описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати
за автентичност.
В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на
качеството участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството.
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
участникът е декларирал, че притежева Сертификат ISO 9001:2015, № СИБ 109 170007, изд.
22.02.2018, валидност - 21.02.2020г., с обхват: Консултация, маркетинг и търговия, обучение,
инженерингова и сервизна дейност на медицински и лабораторни изделия, като апаратура,
оборудване, и инструменти, микроскопска, оптична, лазерна, стерилизационна техника,
научно-изследователска апаратура и резервни части за тях; медицински и лабораторни
консумативи; реактиви; препарати и материали за почистване, дезинфекция и
стерилизация.Прилагане на добри дистрибуторски практики.Издаден от Сертификация и
Инспекция България ООД.
Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които
отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
3. Комисията установи, че участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представил
еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Валентин Христов
Кръстев. Комисията направи справка в ТР при АВ и установи, че едноличен собственик на
капитала на дружеството е Георги Валентинов Кръстев.
След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Валентин Христов
Кръстев.
Участникът е представил Опис на документите в офертата.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
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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3.1. В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията,
свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация,
непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във
връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че е вписван в
съответния професионален регистър и че притежава Разрешение за търговия на едро с
медицински изделия, издадено от ИАЛ и е вписан в търговския регистър.
Участникът е следвало да декларира номер на притежаваното от него Разрешение за
търговия на едро с медицински изделия, дата на издаване, както и налице ли са промени в
разрешението и датите на промените, каквото е изискването на Възловителя в раздел ІV.
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР“, т. 1. „Годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност от утвърдената документация.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки:
 МБАЛ " Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч, Доставка на медицински
изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и
лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ " Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр. Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от Възложителя заявки по
обособени позиции и номенклатури от 19.12.2017 до 18.12.2017, на стойност 178925.5 BGN;
 Комплексен онкологичен център Стара Загора, Доставка на медицински
консумативи от 01.01.2018 до 31.12.2018г, на стойност 1260 BGN;
 Център за спешна медицинска помощ – Бургас, Доставка на лекарствени продукти
и медицински изделия за нуждитена Център за спешна медицинска помощ - Бургас за
оказване на спешна медицинска помощ по обособени позиции от 01.03.2018 до 28.02.2019, на
стойност 21711.05 BGN;
Комисията приема, че участникът е допуснал техническа грешка при въвеждане на
началната и крайната дата на изпълнената доставка към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов"
АД - гр. Ловеч. Комисията взе под внимание, че участникът е декларирал още две изпълнение
доставки, с коректно изписани срокове и прием, че „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е изпълнил
изискването на Възложителя на в раздел ІV. „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С
КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР“, т. 3. Изисквания относно техническите и професионалните
способности на участниците от утвърдената документация.
В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът не е декларирал дали
осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.
Възложителят дава възможност на участника, в срок от 5 /пет/работни дни от
получаване на настоящия протокол, да представи нов еЕЕДОП с коректно попълнена
информация в раздел В: Технически и професионални способности, Управление на
веригата на доставка, а именно - осигурява и поддържа ли документирана система,
съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ, каквото е изискването на Възложителя в раздел
ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, т. 3.2 от
утвърдената документация.
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри,
описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати
за автентичност.
В поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на
качеството“ участникът е отбязъл с „да“, че притежава Сертификати от институции по контрол
на качеството.
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В раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление „участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификат и е предоставил линк и
код за приверка.
При попълване на своя еЕЕДОП участникът е маркирал и полета, които не отговарят на
изисквания на Възловителя свързани с личното състояние на участника и критериите за
подбор.
При подготовката на настоящата процедура Възложителят е създал образец на еЕЕДОП
чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с
личното състояние на участника и критериите за подбор. Генерираните файлове са
предоставени на участниците по електронен път заедно с документацията за обществената
поръчка.
С оглед направените по-горе констатации комисията дава възможност на участника
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, в срок от 5 /пет/работни дни от получаване на настоящия
протокол, да представи нов еЕЕДОП по образец на Възложителя, достъпен във формат PDF
(подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютьрна обработка) на електронната страница
на УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, секция „Профил на купувача”:
Новият еЕЕДОП следва да е с коректно попълнена информация в:
 Част IV: „Критерии за подбор“, „Вписване в съответен професионален
регистър“ - Участникът следва да декларира номер на притежаваното от него разрешение за
търговия на едро с медицински изделия, дата на издаване, както и налице ли са промени в
разрешението и датите на промените;
 Поле „Управление на веригата на доставка“ - участникът следва да декларира
дали осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от
ЗМИ.
4. Комисията установи, че участникът „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД е представил
еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Йордан Минчев Джулев.
След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Йордан Минчев
Джулев.
Участникът е представил Опис на документите в офертата.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
4.1. В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията,
свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация,
непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във
връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия ІV-Р-Т / МИ-503 /10.08.2009 и е вписан
в търговския регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки:
 МБАЛ "МК Св Ив Рилски" ЕООД - Доставка на гастроендоскопски
консумативи от 16-05-2017 до 16-05-2017, на стойност 1079.00 BGN;
 "МБАЛ Уни-Хоспитал" ООД - Доставка на гастроендоскопски консумативи от
17-01-2019 до 17-01-2019, на стойност 931.20 BGN;
Участникът е декларирал, че осигурява и поддържа документирана система,съгласно
изискванията на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗМИ.
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри,
описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати
за автентичност.
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В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на
качеството участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството.
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
участникът е декларирал, че притежева Сертификат ISO 9001:2015, издаден от Intertek
Certification Limited.
Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които
отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“
ЕООД .
5. Комисията установи, че участникът „МЕДИЛОН“ ЕООД е представил еЕЕДОП на
електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Даниела Иванова Желязкова.
След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Даниела Иванова
Желязкова.
Участникът е представил Опис на документите в офертата.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
5.1. В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията,
свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация,
непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във
връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия; № на документа ІV- Р-Т / МИ 271 от
21.01.2008г.; безсрочно; разрешение за промяна №IV-П-Т/МИ 681/12.04.2011 и е вписан в
търговския регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки:

Болница „Лозенец“, Договор за доставка на консумативи и детергенти за
почистване, дезинфекция и стерилизация за обособена позиция 1 от 07-11-2016 до 06-11-2017,
на стойност 142 111 BGN;

Болница „Лозенец“, Договор за доставка на консумативи и детергенти за
почистване, дезинфекция и стерилизация за обособена позиция 13 от 07-11-2016 до 06-112017, на стойност 4 500 BGN;

МБАЛ „НКБ“, Доставка на консумативи за централна стерилизация от 12-122016 до 11-12-2017, на стойност 2595 BGN;

УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, Доставка на медицински изделия: общи,
хирургични и урологични; медицински изделия за дезинфекция и стерилизация, консумативи
за медицинско оборудване и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на УМБАЛ
„Св.Екатерина“ ЕАД от 17-03-2017 до 16-03-2019, на стойност 377305 BGN;
Участникът
е
декларирал,
че
осигурява
и
поддържа
документирана
система,съгласно изискванията на чл. 82,ал. 3 и 4 от ЗМИ.
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри,
описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати
за автентичност.
В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на
качеството участникът е декларирал, че притежава За номенклатура 1.1 - Сертификат ISO
13485; №Q5 18 02 77790 045; издаден на производителя Covidien Iic от TUV SUD America Inc;
обхват на сертификата: Проектиране и разработка, производство, дистрибуция и сервиз на
монитори за оксиметрия и капнография и сензори, монитори за емпература и консумативи,
пациентни затоплящи системи и консумативи; трахеални и трахеостомни системи; системи за
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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проходимост на дихателните пътища, вентилаторни системи, продукти за терапия по време на
сън, ръчни ресусцитатори, манифолди, маркучи за налягане, вакуум системи, системиза ЕЕГ
мониториране, продукти за дихателна терапия и овлажняване, овлажнители за инспираторна
линия с нагряване, мултипациентнифизиоло-гични мониторни системи и софтуер за анализ на
данни; валиден от 01.03.2018 до 28.02.2021 За номенклатура 1.2 - "Сертификат ISO 13485;
№Q518 02 77790 045; издаден на производителя Covidien Iic от TUV SUD AmericaInc; обхват на
сертификата: Проектиране и разработка, производство,дистрибуция и сервиз на монитори за
оксиметрия и капнография и сензори,монитори за температура и консумативи, пациентни
затоплящи системи иконсумативи; трахеални и трахеостомни системи; системи за
проходимостна дихателните пътища, вентилаторни системи, продукти за терапия повреме на
сън, ръчни ресусцитатори, манифолди, маркучи за налягане,вакуум системи, системи за ЕЕГ
мониториране, продукти за дихателнатерапия и овлажняване, овлажнители за инспираторна
линия с нагряване,мултипациентни физиологични мониторни системи и софтуер за анализна
данни; валиден от 01.03.2018 до 28.02.2021 За номенклатура 1.3 - "Сертификат ISO 13485;
№Q5 18 02 77790 045; издаден на производителяCovidien Iic от TUV SUD America Inc; обхват на
сертификата: Проектиране иразработка, производство, дистрибуция и сервиз на монитори за
оксиметрияи капнография и сензори, монитори за температура и консумативи,пациентни
затоплящи системи и консумативи; трахеални и трахеостомнисистеми; системи за проходимост
на дихателните пътища, вентилаторнисистеми, продукти за терапия по време на сън, ръчни
ресусцитатори,манифолди,
маркучи
за
налягане,
вакуум
системи,
системи
за
ЕЕГмониториране, продукти за дихателна терапия и овлажняване, овлажнителиза
инспираторна линия с нагряване, мултипациентни физиологични мониторни системи и
софтуер за анализ на данни; валиден от 01.03.2018до 28.02.2021 " За номенклатура 1.4 "Сертификат ISO 13485; №Q5 1802 77790 045; издаден на производителя Covidien Iic от TUV
SUD AmericaInc; обхват на сертификата: Проектиране и разработка, производство,
дистрибуция и сервиз на монитори за оксиметрия и капнография исензори, монитори за
температура и консумативи, пациентни затоплящисистеми и консумативи; трахеални и
трахеостомни системи; системи запроходимост на дихателните пътища, вентилаторни системи,
продукти за терапия по време на сън, ръчни ресусцитатори, манифолди, маркучиза налягане,
вакуум системи, системи за ЕЕГ мониториране, продуктиза дихателна терапия и овлажняване,
овлажнители за инспираторналиния с нагряване, мултипациентни физиологични мониторни
системии софтуер за анализ на данни; валиден от 01.03.2018 до 28.02.2021 "За номенклатура
1.5 - "Сертификат ISO 13485; №Q5 18 02 77790 045;издаден на производителя Covidien Iic от
TUV SUD America Inc; обхват на сертификата: Проектиране и разработка, производство,
дистрибуция и сервиз на монитори за оксиметрия и капнография и сензори, монитори за
температура и консумативи, пациентни затоплящи системи и консумативи; трахеални и
трахеостомни системи; системи за проходимост на дихателните пътища, вентилаторни системи,
продукти за терапия по време на сън, ръчни ресусцитатори, манифолди, маркучи за налягане,
вакуум системи, системи за ЕЕГ мониториране, продукти за дихателна терапия и овлажняване,
овлажнители за инспираторна линия с нагряване, мултипациентни физиологични мониторни
системи и софтуер за анализ на данни; валиденот 01.03.2018 до 28.02.2021 " За номенклатура
1.6 - Сертификат ISO 13485:2016; № Q8 18 01 37271 010; издаден на производителя
Fisher&Paykel Healthcare от TUV SUD Product Service GmbH; обхват: Дистрибуция и сервизна
системи за доставяне на респираторни газове, овлажнители с нагряване, неонатални затоплящи
маси, СРАР апарати, оборудване за пренос наСРАР данни, пулмонални ресусцитатори,
захранвани с газ, аксесоари за доставяне на респираторни газови, софтуер за пациентен
мониторинг за използване с медицинските изделия на Fisher & Paykel Healthcare, системиза
кондициониране на инсуфлационни газове; валиден от 01.01.2018до 31.12.2020 За
номенклатура 6.9 - "Сертификат ISO 13485; №Q5 18 02 77790 045; издаден на производителя
Covidien Iic от TUV SUD AmericaInc; обхват на сертификата: Проектиране и разработка,
производство, дистрибуция и сервиз на монитори за оксиметрия и капнография и сензори,
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
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монитори за температура и консумативи, пациентни затоплящи системи и консумативи;
трахеални и трахеостомни системи; системи за проходимостна дихателните пътища,
вентилаторни системи, продукти за терапия по време на сън, ръчни ресусцитатори,
манифолди, маркучи за налягане, вакуум системи, системи за ЕЕГ мониториране, продукти за
дихателна терапия и овлажняване, овлажнители за инспираторна линия с нагряване,
мултипациентни физиологични мониторни системи и софтуер за анализ на данни; валиден от
01.03.2018 до 28.02.2021 " За номенклатура 10.1, 10.4, 10.5,10. 8, 10.11, 10.12 - Сертификат
ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016; № MD 504862; с обхват "Проектиране, производство и
доставка на продуктиза мониторинг на деконтаминация, включително продукти за
мониториране на стерилизацията на медицинските изделия; валиден от 06.02.2018 до
05.02.2021 За номенклатури 17.2, 17.3 - "Сертификат ISO 13485:2006&ENISO 13485:2016; №
MD 608599, издаден на производителя Salter Labs отBSI; обхват: Проектиране, производство,
дистрибуция и продажби на изделия за анестезия, респирация и пациентно мониториране,
съдържащи: назални канюли, кислородни тръби и аерозолни маски, ръчни небулайзери, сухи
овлажнители, компресори за небулайзери, кислородни анализатори, трансдюсери за въздушен
поток и хъркане, термални устройства за въздушен поток, инфузор под налягане, маншети за
кръвно налягане, линии за СО2 и стерилни и нестерилни ларингоскопи и свързаните с тях
аксесоари като конектори, продукти за фиксиране на кожата, капачки, протектори за уши,
влагоуловители, удължители, адаптери и филтри. Проектиране, инспекция, обработка на жалби
и дистрибуция на CPAP/BiPAP маски, ендотрахеални тръби, ларингеални маски и
интубационни стилети. Валиден от 27.02.2018 до 04.03.2021". Издаден от: За номенклатури 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 - TUV SUD America Inc ; За номенклатура 6.9 -TUV SUD America Inc За
номенклатури 10.1, 10.4, 10.5, 10.8, 10.11, 10.12 - BSI За номенклатури 17.2 и 17.3 - BSI
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление участникът е декларирал, че притежава ISO 9001:2015, Сертификат с рег.№
BG121306Q/U Издаден от Bureau Veritas Certification Дата на първоначална сертификация
05.09.2006 Обхват на акредитация: внос, доставка на медицинска апаратура и консумативи,
резервни части. Сервизно обслужване на медицинска апаратура. Валидност до 11.08.2021г.,
издаден от Bureau Veritas Certification.
Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които
отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЛОН“ ЕООД.
6. Комисията установи, че участникът „РСР“ ЕООД е представил еЕЕДОП на
електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Рачо Стефанов Рибаров и същият
разпечатан на хартиен носител.
След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Рачо Стефанов
Рибаров.
Участникът е представил Опис на документите в офертата.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
6.1. В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията,
свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация,
непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във
връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава
безсрочно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ / № IV-P-T/ МИ/021/
29.08.2007г и е вписан в търговския регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки:
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 „Доставка на мед. изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги»
ЕАД, гр. Пловдив” УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив; 2887819,20 Подписан: 04.03.2014г.
Изтича на: 04.03.2015г.
 "Доставка чрез периодични заявки на мед. изделия за нуждите на Клиниките
„Урология”, „Съдова хирургия” и „Коремна хирургия” и Отделение „УНГ”на МБАЛ „Света АннаВарна”АД МБАЛ «СВЕТА АННА-ВАРНА» АД, гр. ВАРНА, 147696,00 Подписан: 04.03.2014г.
Изтича на: 04.03.2015г..
 „Доставка на мед. изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна
ангиопластика МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. В. Търново 817204,80 Подписан:
12.03.2014г. Изтича на: 12.03.2016г.
 „Доставки на мед. изделия: за сърдечно- съдова хирургия и анестезия и интензивно
лечение; общи, хирургични и урологични; общи и специфични превързочни и постелъчни
медицински изделия; мед. изделия за стерилизация и дезинфекция и принадлежности по
смисъла на ЗМИ“ СБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД Гр. София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ №
52А 44586,96 Подписан: 24.09.2014г. Изтича на: 24.09.2015г.
 „Доставка на медицински изделия” УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София
21942,48 Подписан: 09.10.2014г. Изтича на: 09.10.2015г.
 „ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ“ „УМБАЛ – Д-р
Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен” 156664,08 Подписан: 02.12.2014г. Изтича на: 02.12.2015г.
 "Доставка чрез периодични заявки на мед. изделия за нуждите на Клиниките
„Урология” , „Съдова хирургия” , „Коремна хирургия” и Отделение „УНГ” МБАЛ “СВ.АННАВАРНА” АД, гр. Варна 559650,66 Договор от 05.03.2015г. Изтича на: 05.03.2016г.
 „Периодични доставки на медицински изделия“ МБАЛ "Света Марина" ЕАД,
178468,00 Договор 20.07.2015г. Изтича на: 20.07.2018г.
 „Доставка на медицинските консумативи необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р
Стефан Черкезов” АД МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. В. Търново 274200,30 Договор
16.09.2015г. Изтича на: 16.09.2017г.
 „Доставка на медицинскиизделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД" УМБАЛ „СВ.
ИВАН РИЛСКИ” ЕАД,гр. София, 3395975,28 Договор: 15.10.2015г. Изтича на: 15.10.2016г.
 Доставкана мед. изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно,
съдово протезиране и ЕКК) МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София, 535129,44 Договор 16.11.2015г.
Изтича на: 16.11.2016г.
 “Доставки на мед. изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на
„Клиника по кардиология“ и „Отделениепо хирургия и ендоскопски процедури“ СБАЛССЗ “Св.
Екатерина” ЕАД гр.София, бул. „П. Славейков“ № 52А 15696,00 Договор 05.05.2016г. Изтичана:
05.05.2017г.
 “Доставки на мед. изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и
принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология“,
„Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни
малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ СБАЛССЗ “Св. Екатерина” ЕАД гр.София,
бул. „П. Славейков“ № 52А 2110958,04 Договор 09.05.2016г. Изтичана: 09.05.2017г.
 „Доставка на общоболнични мед. консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги
Странски” ЕАД – Плевен” УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД - Плевен 93972,99 Договор
02.08.2016г. Изтича на: 02.08.2017г.
 „Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети
Георги“ ЕАД, гр. Пловдив” УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, бул. «Пещерско шосе» №66 гр. Пловдив,
236641,92 Договор от 09.09.2016 г. Изтича на: 09.09.2018г.
 „Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети
Георги“ ЕАД, гр. Пловдив” УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив” 65032,34 Договор
24.10.2016г. Изтича на: 24.10.2018г. 43673308,85Сума-BGN
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В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: „1. ISO
сертификат 9001:2008 на фирма РСР ЕООД издаден от СИ АЙ, сертификат № CI/8614(BG),
издаден на 23.05.2016г., валиден до 22.05.2019г.; 2. ISO сертификат 9001:2015 на фирма РСР
ЕООД издаден от SOCOTEC, сертификат № CI/8614Q, издаден на 03.05.2017г., валиден до
22.05.2019г.; обхват и на двата сертификата:Дистрибуция и търговия на едро и дребнона
лекарствени продукти, наркотични вещества, детски храни, хранисъс специално мед.
предназначение, медицински изделия и представянена консултация за тях. Доставка и сервиз
на медицинска апаратура. Фирмата има внедрена документирана система съгласно чл.82, ал.4
отЗМИ за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара и за
блокиране, и изтегляне от пазара на мед. изделия, показали несъответствие с изискванията за
безопасност.“
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри,
описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати
за автентичност.
В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на
качеството участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството.
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати удостоверяващи
стандарти за осигуряване на качеството.
Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които
отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „РСР“ ЕООД.
7. Комисията установи, че участникът „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД е представил еЕЕДОП
на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Красимир Аспарухов Кирилов.
Комисията направи справка в ТР при АВ и установи,че участникът има двама съдружници –
Павел Иванов Русев и Красимир Аспарухов Кирков.
След справка в търговския регистър, комисията установи, че управителна дружеството
е Красимир Аспарухов Кирилов.
Участникът е представил Опис на документите в офертата и Декларация по чл. 54, ал.
2 от ЗОП, с която декларира, че:
Лицата, които представляват участника или
Красимир Аспарухов Кирков – съдружник и
кандидата са:
Управител
Други лица със статут, който им позволява
да влият пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на
Павел Иванов Русев - съдружник
този, валиден за представляващите го лица
или надзорни органи са:

Фирма „Елит Медикал“ ООД се представлявяа само от управителя
Красимир Аспарухов Кирков;

Съдружникът Павел Иванов Русев не е член на управителния и надзорен
съвет и не се счита лице, което има правомощия да упражнява контрол при вземането на
решения от тези отгани.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
7.1. В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията,
свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация,
непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във
връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.
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В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег.№ IV-Р-Т/МИ-212 от 18.12.2007 г.,
код за търговия 6: Ин витро диагностични изделия и е вписан в търговския регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки:
 МБАЛ"Свети Николай Чудотворец" ЕООД гр.Лом, ул."Тодор Каблешков № 2,
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи.Договор № 98 от 15.08.2017г.-12 месеца от
15-08-2017 до 15-08-2018, на стойност 38680.80 BGN (Bulgarian Lev)

МБАЛ "Свети Мина"ЕООД гр.Пловдив, Доставка на лабораторни реактиви и
консумативи за биохимичен анализатор MINDRAY BS 300 - Договор № Д-Д-16/20.04.2015 г. /за
24 месеца/от 20-04-2015 до 20-04-2015, на стойност 157.335 BGN;
 Специализирана болница за активно лечение на детски болести проф.Иван
Митев гр.София, бул."Акад.Иван Гешов", Доставка на лабораторни реактиви и
консумативи.Договор № 20 от 09.06.2015 г.12 м.Уникален номер от регистъра на АОП 008702015-0002, от 09-06-2015 до 08-06-2016, на стойност 38709 BGN;
 МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД, гр. Кърджали,бул."Беломорски" № 53,
Доставкана лаборатУникален норни реактиви и консумативи.Договор № ОП 16 от 02.06.2015 г.
за срок от 24 месеца .Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0007, от 02-06-2015 до
02-06-2017, на стойност 32434 BGN;
 "СБАЛАГ - Майчин дом"ЕАД, гр.София, ул."Здраве" № 2, Доставка на консумативи
и реактиви за нуждите на клинична лаборатория .Договор № 2500-Д-43/02.09.2015 г. за срок
от 24 месеца .Уникален номер в регистъра на АОП 00521-2015-0004. Доставка на реактиви и
консумативи за автоматичен биохимичен анализатор Prestige 24i, хематологичен анализатор
Mythic 18,глюкоанализатор ecoBasic от 02-09-2015 до 02-09-2017, на стойност 477722 BGN;
 УМБАЛ "Света Анна" - София АД, ж.к.Младост 1, ул."Димитър Моллов" № 1,
Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория .Договор №
78/13.10.2015 г. за 24 месеца.Уникален номер в регистъра на АОП: 00692-2015-0008 от 13-102015 до 13-10-2017, на стойност 93551.66 BGN
 МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД, гр.Кюстендил, пл.17-ти януари № 1, Доставка на
медицински изделия и консумативи. Договор № 8 от 10.08.2016г.- 12 месеца. Уникален № на
поръчката в регистъра на обществени поръчки № 00113-2016-0003. Доставка на реактиви и
консумативи съвместими с автоматичен глюкоанализатор Eco Twenty, хематологичен
анализатор Митик 18, Митик 22, Затворена система за вземане на кръв, Лабораторни
консумативи, Тест ленти за урина от 10-08-2016 до 20-11-2017, на стойност 39732.70 BGN;
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.
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри,
описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати
за автентичност.
В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на
качеството участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството.
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление участникът е декларирал, че притежева Сертификат ISO 9001:2015 на "Елит
Медикал" ООД с сертификационен номер QMS 060306-03 издаден на 29.03.2018 и и валиден до
29.03.2021 г. Обхват: Търговия с медицински изделия, медицинска апаратура и резервни
части.Сервизно обслужване и поддръжка. Издаден от Intertek Certification Limited.
Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които
отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“
ООД.
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8. Комисията установи, че участникът „ВАКПАК МЕДИКАЛ“ ООД е представил
еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Свилен Петров Петров.
След справка в търговския регистър, комисията установи, че управител на дружеството
е Свилен Петров Петров.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
8.1. В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията,
свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация,
непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във
връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава
Разрешително за търговия на едро, IV-P-T/МИ-950/27.03.2013, изд. от ИАЛ и е вписан в
търговския регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки:
 МБАЛ Токуда Болница София ЕАД, Консумативи за стерилизация от 27-10-2016
до 27-10-2016, на стойност 3444.46 BGN;
 УМБАЛ РУСЕ АД, Консумативи за стерилизация от 09-02-2017 до 09-03-2017, на
стойност 367.20 BGN;
В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът не е декларирал дали
осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.
Учатникът е следвало да декларира дали осигурява и поддържа документирана
система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ, каквото е изискването на Възложителя
в раздел ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, т. 3.2
от утвърдената документация.
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри,
описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати
за автентичност.
В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на
качеството участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството.
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството.
Участникът е следвало да декларира какъв сертификат притежава, обхвата му, до кога
е валиден и органът, който го е издал, каквото е изискването на Възложителя в ІV.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, т. 3.3. на
утвърдената Документация.
Възложителят дава възможност на участника, в срок от 5 /пет/работни дни от
получаване на настоящия протокол, да представи нов еЕЕДОП с коректно попълнена
информация в:
 раздел В: Технически и професионални способности, Управление на
веригата на доставка, а именно - осигурява и поддържа документирана система, съгласно
изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;
 поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол
на качеството участникът следва да посочени актуален сертификат за качество, издаден от
акредитирани институции или агенции на негово име за въведена система за управление на
качеството /EN ISO 9001:20xx, EN ISO 13485:20xx или еквивалентни на тях/, с обхват еднакъв
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или сходен с предмета на поръчката, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните
спецификации или стандарти.
9. Комисията установи, че участникът „Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД е представил
еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителите Хорст Хайнц Щюер и
Манфред Грегор Марле и от прокуристите Даниела Иванова Гидикова – Йовоган и Петър
Цветанов Асенов.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
9.1. В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията,
свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация,
непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във
връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия срок: безсрочно с № IV-Р-Т/ МИ213/18.12.2007г. № IV-П-Т/ МИ-798/28.02.2012г. № IV-П-Т/ МИ-1165/25.02.2015г. изд. от ИАЛ
и е вписан в търговския регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки:
 МБАЛ Д-р Тота Венкова АД , гр – Габрово, Доставка на медицински изделия/ общ
медицински консуматив/ от 07-11-2016 до 07-11-2017, на стойност 19155.17 BGN;
 КОЦ Шумен ЕООД, Доставка на медицински изделия от 10-05-2016 до 10-05-2017,
на стойност 57602.75 BGN;
В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът Б. Браун Медикал" ЕООД
декларира, че осигурява и поддържа документирана система за проследяване безопасността на
медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на
медицинските изделия, съгласно чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри,
описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати
за автентичност.
В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на
качеството участникът е декларирал, че притежава Сертификат ISO 9001:2015
Регистрационнен № 16699/6 Дата на издаване: 28 .07.2015г. Валиден до :27.07. 2021г Със
следният обхват: Продажба на лекарствени продукти за инфузионна терапия, лекарствени
продукти за интравенозно приложение, продукти за ентерално, парентерално хранене и
диализа. Продажба на активни, пасивни и имплатируеми медицински изделия. Продажба на
дезинфектанти, хигиенни, санитарни и козметични продукти. Поддръжка, сервиз, ремонт и
проверка на медицинските изделия(медицинската апаратура) за инфузионна терапия, диализа
и парентерално хранене, издаден от :Quality Austria Trainings –Zertifizierungs –und
Begutachtungs GmbH.
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството.
Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които
отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „Б. БРАУН
МЕДИКАЛ“ ЕООД.
Комисията установи, че участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е представил
еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Димитър Георгиев
Димитров, Огнян Иванов Донев - член на Съвета на директорите и Кристияна Вачева Кирчева
– пълномощник на Димитър Димитров и същият еЕЕДОП разпечатан на хартиен носител.
Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“

26
Протокол 1

Комисията направи справка в ТР при АВ и установи, че в Съвета на директорите на
участника освен Димитър Георгиев Димитров и Огнян Иванов Донев член е и Ангел Йорданов
Йорданов.
В представения от участника еЕЕДОП, в част II, раздел Б: Информация за
представителите на икономическия оператор е вписано лицето Ангел Йорданов Йорданов.
еЕЕДОП-а не е подписан от Ангел Йорданов Йорданов.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105
от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147,
ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244,
ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява
клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът
е регистриран;
8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за
кооперациите;
9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел;
10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и
контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която
са установени.
Основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се декларират в еЕЕДОП от лицата, които
представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни
органи и за други лица, които имат правомощие да упражняват контрол при вземането на
решения от тези органи.
С оглед описаното до тук следва участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, в срок от 5/пет/
работни дни от получаване на настоящия протокол, да представи на Възложителя нов еЕЕДОП
подписан с квалифициран електронен подпис и от Ангел Йорданов Йорданов.
Участникът е представил заверено копие на Разрешение за търговия на едро с медицинкси
изделия с № IV-P-T/ MИ 259/ 09.01.2008г ведно с приложение към него, заверени копия на 3
/три/ разрешения за промяна, заверено копие на Сертификат по стандарт ISO 9001:2015,
издаден на името на участника.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
10.1 В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията,
свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на информация,
непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във
връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.
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В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, № IV-P-T/МИ – 259/09.01.2008г. и
последващи промени: IV-П-Т/МИ – 901/13.11.2012 IV-П- Т/МИ – 1037/15.01.2014 №BG/ WDA –
0008/16.01.2018 Дата на издаване: 09.01.2008г разрешението е безсрочно издадени от ИАЛ.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки:
 УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. “Св. Георги Софийски“ №1, Лице за контакт:
Гергана
Дерменджиева,
1431,
София,
Тел.:
02
9230628,
Факс:
02
9230646
еmail:umbal.alexandrovska@gmail.com http://zop.mbaltg-op.com/ Уникален номер в АОП: 003602016-0002, ID на документа в АОП: 862864, „Доставка на медицински изделия за нуждите на
УМБАЛ „Александровска“ ЕАД от 05-07-2016 до 27-07-2017, на стойност 566508.91 BGN;
 МБАЛ - Търговище АД, кв. Запад, Лице за контакт: Николай Стойчев, Търговище,
Тел.: 0601 68511, е-mail: mbal_trg@mail.bg, Факс: 0601 64864 http://zop.mbaltg- op.com/
Уникален номер в АОП: 00531-2016-0002, ID на документа в АОП: 836260, „Доставка на
медицински изделия за нуждите на „МБАЛ- Търговище” АД гр. Търговище за срок от една
година“ от 20-02-2017 до 20-02-2018, на стойност 100198.20 BGN;
 Комплексен онкологичен център - Стара Загора ЕООД гр. Стара Загора ул. „д-р
Тодор Стоянович“ №15, Лице за контакт: : Петя Александрова, тел: 042 600959, е-mail:
oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959 www.oncosz.com. Уникален номер в АОП: 00731-2016-0007, ID
на документа в АОП: 827402, „Доставка на медицински изделия за нуждите на възложителя по
157обособени позиции, подробно описани в "технически спецификации" от документацията на
ОП от 02-02-2017 до 31-12-2017, на стойност 14160.00 BGN;
В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът декларирал „Сертификат
ISO 9001:2015, рег.№ BG 16/871329, срок на валидност 31.07.2019г. на “СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ”АД, издаден от SGS, за следните дейности: Търговия на едро с лекарствени
продукти, медицински изделия, санитарно-хигиенни материали, хранителни добавки и детски
храни, козметични продукти, продукти за дезинфекция, дезинсекцияи дератизация. Услуги по
предистрибуция, включващи логистика, финанси,съхранение и дистрибуция на продукти за
клинични изпитвания. Добрадистрибуторска практика. Търговия с медицинска апаратура.
Сервизнообслужване на оборудване. Ритейл услуги към аптеки.“
Съгласно чл.82, ал.3 от ЗМИ Търговците на едро с медицински изделия следва да
осигуряват и поддържат документирана система за проследяване безопасността на
медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на
медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност по смисъла на
глава седма. Съгласно чл.82, ал.4 към документацията по ал. 3 се съхраняват партидните
сертификати на медицинските изделия за срок 5 години и се предоставят при поискване от
инспектори и експерти от ИАЛ.
Във връзка с гореизложеното и изискванията на Възложителя в раздел ІV.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, т. 3.2 от
утвърдената документация, участникът следва в срок от 5 /пет/работни дни от получаване на
настоящия протокол да представи на Възложителя нов еЕЕДОП с коректно попълнена
информация в раздел В: Технически и професионални способности, Управление на
веригата на доставка, а именно - осигурява и поддържа ли документирана система,
съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри,
описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати
за автентичност.
В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството
участникът е декларирал, че притежава „Сертификат № BG 16/871329 за внедрена система за
управлениена качеството ISO 9001:2015 на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД от SGS, за следните
дейности: Дистрибуция на лекарствени продукти, медицински изделия, санитарно-хигиенни
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материали, хранителни добавки и детски храни, козметични продукти, продукти за
дезинфекция, дезинсекция и дератизация в съответствие с изискванията на Добрата
дистрибуторска практика. Услуги по преддистрибуция, включващи логистика, финанси,
съхранение и дистрибуция на продукти за клинични изпитвания в съответствие с
изискванията на Добра дистрибуторска практика. Търговия с медицинско оборудване.
Сервизно обслужване на оборудване. Ритейл усуги към аптеки. № и дата на издаване:
BG16/871329 / 01.08.2016 г. Валиден до 31 юли 2019 г.“
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление участникът е декларирал, че притежава „Сертификат № BG 16/871328 за
внедрена система за управление на ISO 14001:2015 на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД от SGS, за
следните дейности: Дистрибуция на лекарствени продукти, медицински изделия, санитарнохигиенни материали, хранителни добавки и детски храни, козметични продукти, продукти за
дезинфекция, дазинсекция и дератизация в съответствие с изискванията на Добрата
дистрибуторска практика Услуги по преддистрибуция, включващи логистика, финанси,
съхранение и дистрибуция на продукти за клинични изпитвания в съответствие с
изискванията на Добра дистрибуторска практика. Търговия с медицинско оборудване.
Сервизно обслужване. Ритейл услуги към аптеки. Дата на издаване 01.08.2016г. Валиден до 31
юли 2019 г.“
Възложителят дава възможност на участника, в срок от 5 /пет/работни дни от
получаване на настоящия протокол, да представи нов еЕЕДОП
 подписан с квалифициран електронен подпис от Ангел Йорданов Йорданов.
 с коректно попълнена информация в раздел В: Технически и професионални
способности, Управление на веригата на доставка, а именно - осигурява ли и поддържа
ли участникът документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;
10. Комисията установи, че участникът „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД е представил
еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Пламен Антонов
Калайджиев.
След справка в ТР при АВ, комисията установи, че управител на дружеството е Пламен
Антонов Калайджиев.
Участникът е представил Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и узловията на труд по чл. 39,
ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
10.1. В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“
основанията, свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на
информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна
информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег.№ BG/WDA/ MD-0113 от 06.03.2019
г. Издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата и е вписан в търговския регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки:
 МБАЛ Люлин ЕАД, гр.София, ул. Петър Дертлиев 81, Доставка на реактиви за
трансфузионна хематология за МБАЛ Люлин ЕАД, Д-р Ангел Попов от 22-02-2019 до 22-022020, на стойност 3573.00 BGN;
 СБАЛОТ Витоша ЕООД, гр.София, бул. Симеоновско шосе 108 Б, Д-р Орлин
Филипов, Доставка на реактиви за трансфузионна хематология за СБАЛОТ Витоша ЕООД от
18-03-2019 до 18-03-2019, на стойност 119,10 лв;
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В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът декларирал, че е въвела и
поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ (ERP
система).
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри,
описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати
за автентичност.
В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на
качеството участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството.
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
участникът е декларирал, че притежева Сертификат ISO 9001:2015, с обхват: Внос, продажба,
инсталиране и сервиз на медицинско оборудване, обзавеждане и апатарура, инструменти и
консумативи, апарати със специфични функции и приложения, Издаден на 25.03.2019 г. от QS
Zurich AG.
Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които
отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“
ЕООД.
11. Комисията установи, че участникът “ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД е представил
еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Димитър Янков Иванов.
След справка в ТР при АВ, комисията установи, че управител на дружеството е
Димитър Янков Иванов.
Участникът е представил Опис на документите, съдържащи се в офертата, заверено
копие на Удостоверение от УМБАЛ „Св. Анна“ – София за изпълнение доставки; заверено копие
на Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015;
заверено копие на Разрешение за търговия с медицински изделия № IV-P-T/МИ544/31.03.2010г и заверено копие на Разрешение за промяна.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
12.1. В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“
основанията, свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на
информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна
информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T-МИ-544/31.03.2010г.безсрочен и е вписан в търговския регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки:
 УМБАЛ "Света Анна"- София АД, Доставка на медицински консумативи за УМБАЛ
"Света Анна"- София АД от 16-04-2015 до 16-04-2017, на стойност 50742.28 BGN;
В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът не е декларирал дали
осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.
Учатникът е следвало да декларира дали осигурява и поддържа документирана
система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ, каквото е изискването на Възложителя
в раздел ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, т. 3.2
от утвърдената документация.
Възложителя дава възможност на участника, в срок от 5 /пет/работни дни от
получаване на настоящия протокол, да представи на нов еЕЕДОП с коректно попълнена
информация в раздел В: Технически и професионални способности, Управление на
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веригата на доставка, а именно - осигурява и поддържа ли документирана система,
съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри,
описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от сертификати
за автентичност.
В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на
качеството участникът е декларирал, че притежава „Сюстемцерт, ISO ВЕГА №Q0211010,
валиден до 24.04.2021г., обхват: Търговия на едро с медицински изделия в това число
медицински консумативи и апаратура и сервизна дейност“.
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството.
Комисията приключи работа на 15.04.2019г.
Комисията ще продължи своята работа след като изтече срока от 5 /пет/работни дни за
предоставяне на допълнителни документи за корегиране на установените липси, непълноти или
несъответствия на информацията и/или несъответствия към личното състояние и критериите
за подбор на участниците „ВАКПАК МЕДИКАЛ“ ООД, „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД „ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД и “ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД.
Комисия:
Председател:
1. Адв. Христо Панайотов ..........................

Членове:
2. Доц. д-р Георги Арабаджиев .............................
3. Доц. д-р Христо Мумджиев ...............................
4. Таня Радевска ..................................................
5. Адв. Татяна Кекевска .......................................
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