П Р О Т О К О Л № 5/30.07.2019г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, на 30.07.2019 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на открита
процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими
за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“, назначена
със Заповед № РД-10-300/01.04.2019 год, в следния състав:
Председател:
1. Д-р Живко Желязков – зам. Директор медицински дейности
Членове:
2. Доц. д-р Георги Арабаджиев – Началник КАИЛ
3. Доц. д-р Христо Мумджиев – началник Клиника по Неонатология
4. Таня Радевска – Главна медицинска сестра
5. Адв. Татяна Кекевска – външен експерт
Резервни членове:
1.Катерина Чалъкова – юрисконсулт
2. адв. Христо Панайотов
проведе своето пето заседание.
I. Председателят на комисията докладва, че в деловодството на лечебното
заведение са постъпили:
1. Запечатан плик от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД с Вх.№ ПД-03-150/
25.07.2019г;
2. Запечатан плик от „РСР“ ЕООД с Вх.№ ПД-03-151/25.07.2019г
ІІ. Комисията установи, че всички постъпили документи от участниците са в
срока, определен от комисията с предходен протокол – пет работни дни от
получаване от участниците на Протокол № 4/11.07.2019г.
Комисията разгледа представените от участниците документи и установи
следното:
1. Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД е представил подробна писмена
обосновка за начина на образуване на предложените цене за обособена позиция 2 –
номенклатура 2.6, за обособена позиция № 15 – номенклатура 15.10, номенклатура
15.11, за номенклатура 15.12, за номенклатура 15.13 и за номенклатура 15.15, и за
обособена позиция № 17 – номенклатура 17.2.
Участникът посочва, че дружеството ползва изключителни добри търговски
условия за доставка на посочените медицински изделия по сключени договори и
споразумение със съответните производители, поради което има възможността да
потвърди оферираните цени за гореописаните позиции.
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„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД се ползва с изключителни условия като дистрибутор
на посочените фирми-производители. Всички предлагани от участника медицински
изделия отговарят на изискванията на българските и европейските стандарти за
качество и сертификати за срокове на годност. Притежават нанесена „СЕ"
маркировка в съответсвие с изискванията на чл. 15 от Закона за медицинските
изделия, инструкции за употреба, нанесени наименование и адрес на управление на
производителя и нанесен идентификационен номер на нотифициран орган.
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е оторизиран дистрибутор на продуктите на
фирмите-производители. Това им позволява да формират цените към крайните
клиенти такива, че да постиганат увеличаване на оборота и налагане на пазара на
медицински изделия с доказано качество.
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД отговаря на изискванията при изпълнение на
договорите за обществени поръчки (чл. 115 от ЗОП), като спазва всички приложими
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право.
Участникът е оценен и сертифициран, съгласно изискванията на сертификат
ISO 14001:2015 за следните дейности:. Дистрибуция на лекарствени продукти,
медицински изделия, санитарно-хигиенни 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 (Сертификат № BG 16/871328 за внедрена
система за управление на ISO 14001:2015 на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД от SGS).
С оглед представената от участника обосновка, комисията счита, че са налице
обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2, изразяващи се в наличието
на изключително благоприятни за участника условия за предоставянето на
продуктите.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на
предложената от него цена и с оглед пълнотата и обективността, относно
обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът, комисията
приема представената писмена обосновка.
2. Участникът „РСР“ ЕООД е представил подробна писмена обосновка за

начина на образуване на предложената цена за обособена позиция № 17 номенклатура 17.2.
Участникът сочи, че оферираното медицинско изделие е на производител, с
когото имат дългогодишно партньорство, основано на договорни взаимоотношения.
Участникът посочва, че икономическите му показатели са изключително
благоприятни във всички аспекти: финансово състояние, резултати и парични
потоци за предходната година, в съответствие с Международния стандарт за
финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.
С оглед представената от участника обосновка, комисията счита, че са налице
обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2, изразяващи се в наличието
на изключително благоприятни за участника условия за предоставяне на
продуктите. .
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След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на
предложената от него цена и с оглед пълнотата и обективността, относно
обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът, комисията
приема представената писмена обосновка.
3. Комисията предлага на Възложителя, на основание чл. 107, ал.1, т.3 от

ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участника „Медилон" ЕООД за
обособена позиция № 1 – номенклатура 1.5, тъй като участникът не е представил в
срок обосновка по чл. 72. ал.1 от ЗОП в срока, посочен от комисията – пет дни от
получаване на протокол № 4/11.04.2019г. На 23.07.2019г. участникът е получил
портокол № 4/11.04.2019г., на посочения в офертата му e-mail адрес. На същия ден
- 23.07.2019г., на e-mail адреса на лечебното заведение е получено потвърждение от
Деница Радкова за получаване на цитирания протокол. До 29.07.2019г.
/включително/ в деловодството на лечебното заведение не е получена писмена
обосновка от участника „Медилон" ЕООД.
II. След като разгледа и прие представените от участниците обосновки,
изискани на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията извърши предварително
класиране на участниците.
1. След като направи сравнение на цените по Обособена позиция №1,
номенклатура № 1.5, предложени от „РСР” ЕООД и от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, комисията установи, че двамата участници са подали едни и
същи ценови предложения за обособена позиция № 1, номенклатура 1.5, а именно:

ОПИСАНИЕ НА КОНСУМАТИВА

Ед.цена
за
посочена
та мярка
без ДДС

Обща Стойнот
без ДДС на
Възложителя

Ед.цена за
посочената
мярка без
ДДС на
Участника

Обща
Стойност без
ДДС на
Участника

УЧАСТНИК

МЕХАНИЧНА
ВЕНТИЛАЦИЯ

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

32,0000

3 200,00

29,0000

2 900,00

МТИ ООД

МЕХАНИЧНА
ВЕНТИЛАЦИЯ

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

32,0000

3 200,00

29,0000

2 900,00

РСР ЕООД

№ на номенклатура

НАИМЕНОВАН
ИЕ НА
ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ

1,5

1,5

2. След като направи сравнение на цените по Обособена позиция № 24,
номенклатури 24.1, 24.2 и 24.3, предложени от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и от
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД комисията установи, че двамата
участници са подали едни и същи ценови предложения за обособена позиция № 24,
номенклатури 24.1, 24.2 и 24.3 , а именно:

ОПИСАНИЕ НА КОНСУМАТИВА

Ед.цена
за
посочена
та мярка
без ДДС

Обща
Стойност без
ДДС на
Възложителя

Ед.цена за
посочената
мярка без
ДДС на
Участника

Обща
Стойност без
ДДС на
Участника

УЧАСТНИК

АБОКАТИ,
ТАПИ

БЪТЕРФЛАЙКИ

0,0800

16,00

0,0800

16,00

МТИ

24,1

АБОКАТИ,
ТАПИ

БЪТЕРФЛАЙКИ

0,0800

16,00

0,0800

16,00

СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ АД

24,2

АБОКАТИ,
ТАПИ

БЪТЕРФЛАЙКИ

0,0800

16,00

0,0800

16,00

МТИ

24,2

АБОКАТИ,
ТАПИ

БЪТЕРФЛАЙКИ

0,0800

16,00

0,0800

16,00

СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ АД

24,3

АБОКАТИ,
ТАПИ

БЪТЕРФЛАЙКИ

0,0800

16,00

0,0800

16,00

МТИ

24,3

АБОКАТИ,
ТАПИ

БЪТЕРФЛАЙКИ

0,0800

16,00

0,0800

16,00

СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ АД

№ на
номенклатура

НАИМЕНОВАН
ИЕ НА
ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ

24,1
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3. След като направи сравнение на цените по Обособена позиция № 26, предложени
от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
комисията установи, че двамата участници са подали едни и същи ценови предложения за
обособена позиция № 26, а именно:
ОПИСАНИЕ НА КОНСУМАТИВА

Ед.цена
за
посочена
та мярка
без ДДС

Обща
Стойност без
ДДС на
Възложителя

Ед.цена за
посочената
мярка без
ДДС на
Участника

Обща
Стойност без
ДДС на
Участника

УЧАСТНИК

ПРЕВРЪЗКИ
ЗА АБОКАТИ

ПРОТИВОАЛЕРГИЧНА ПРЕВРЪЗКА
ЗА ПВК6X8CM НЕТЪКАН
ТЕКСТИЛ

0,0900

4 320,00

0,0900

4 320,00

МТИ ООД

ПРЕВРЪЗКИ
ЗА АБОКАТИ

ПРОТИВОАЛЕРГИЧНА ПРЕВРЪЗКА
ЗА ПВК6X8CM НЕТЪКАН
ТЕКСТИЛ

0,0900

4 320,00

0,0900

4 320,00

СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ АД

№ на номенклатура

НАИМЕНОВА
НИЕ НА
ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ

26,1

26,1

4. След като направи сравнение на цените по Обособена позиция № 33, предложени
от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
комисията установи, че двамата участници са подали едни и същи ценови предложения за
обособена позиция № 33, а именно:
№ на
номенклату-ра

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ

Цена за
опаковка

Ед.цена за
посочената
мярка без
ДДС

Обща Стойност без
ДДС на Възложителя

Ед.цена за
посочената мярка
без ДДС на
Участника

Обща
Стойност без
ДДС на
Участника

33,1

РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА

0,28

0,2800

1 120,00

0,2800

1 120,00

33,2

РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА

0,28

0,2800

4 480,00

0,2800

4 480,00

33,3

РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА

0,28

0,2800

14 560,00

0,2800

14 560,00

33,4

РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА

0,28

0,2800

14 560,00

0,2800

14 560,00

33,5

РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА

0,28

0,2800

9 520,00

0,2800

9 520,00

33,6

РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА

0,28

0,2800

5 040,00

0,2800

5 040,00

МТИ ООД

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 33
33,1

33,2

33,3
33,4

33,5

33,6

РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА
РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА
РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА
РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА
РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА
РЪКАВИЦИ,
ХИРУРГИЧНИ,
СТЕРИЛНИ С ПУДРА

УЧАСТНИК

49 280,00

49 280,00

0,28

0,2800

1 120,00

0,2800

1 120,00

0,28

0,2800

4 480,00

0,2800

4 480,00

0,28

0,2800

14 560,00

0,2800

14 560,00

0,28

0,2800

14 560,00

0,2800

14 560,00

0,28

0,2800

9 520,00

0,2800

9 520,00

0,28

0,2800

5 040,00

0,2800

5 040,00

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 33

49 280,00

СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ
АД

49 280,00

Поради това и на основание чл. 58, ал.3 от ППЗОП комисията за провеждане на
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими
за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД” обявява дата 02.08.2019г.
от 11.00 часа в заседателната зала на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, гр.
„Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на
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Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2 за провеждане на публичен жребий между
класираните на първо място оферти по критерий най-ниска цена за номенклатурни
единици № 1.5, 24.1, 24.2, 24.3 и най-ниска цена за обособени позиции № 26 и №
33.
Редът за провеждането на жребий е следния:
Председателят на комисията обявява номенклатурата или обособената позиция
с общи стойности, подлежащи на класиране съгласно утвърдената документация
между класираните на първо място оферти.
С два еднакви на бъншен вид билета се записват имената на участниците в
жребия от Председателя на комисията, който поставя билетите в урна. Председателя
на комисията предлага на един от присъстващите участници или член на комисията
да извърши първото теглене, като изтегления билет се отваря и името на участника
се оповестява и предлага за изпълнител. Тегли се втория билет и се оповестява
името на участник. Комисията и представителят на участниците поставят
подписите си на билетите, които остават неразделна част от протокола,
обективиращ тегленето на жребия.
Председател:
1. Д-р Живко Желязков ...........................................
Членове:
2. Доц. д-р Георги Арабаджиев .................................
3. Доц. д-р Христо Мумджиев ...................................
4. Таня Радевска ......................................................
5. Адв. Татяна Кекевска ...........................................

„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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