П Р О Т О К О Л № 1/05.09.2018г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията

Днес, на 05.09.2018 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на
открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на
инвазивна кардиология в УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД” назначена със
Заповед № РД-10-627/05.09.2018 год., в следния състав:
Председател:
1. Адв. Христо Панайотов
Членове:
2.
Доц. Д-р Диана Страхилова Смилкова, д.м. – В.Р.И.Д. Началник
Клиника по кардиология
3.
Д-р Димитър Стоянов Шишманов – Клиника по кардиология с
дейност интензивна кардиология
4.
Желязка Костадинова Цанева – фелдшер в болнична аптека
5.
Таня Георгиева Радевска – главна мед. сестра при УМБАЛ „Проф. Д-р
Ст. Киркович“ АД
Резевни членове:
1.адв. Татяна Кекевска
2.Д-р Петко Димитров Илчев – лекар старши асистент в Клиника по
кардология
проведе своето първо заседание:
I. Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10-5627/05.09.2018 год.
на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, град
Стара Загора за назначаване на комисията и състава й, и докладва, че с приемопредавателен протокол от 04.09.2018 г., изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от
ЗОП, е получил от деловодителя в деловодството на възложителя списък с
постъпилите оферти, ведно с 6 /шест/ плика с документи със следните входящи
номера:
1.
“МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД – гр. София, ул. „Въртопо“47, вх.Б,
ап.14, постъпили в деловодството на лечебното заведение Вх.№ ПД-03200/31.08.2018г., 9:28 часа;
2.
„ВЕГА МЕДИКАЛ“ЕООД - гр. София, бул. „България“109, Бизнес
център „Вертиго“, ет.2 офис 2.6-2.7, постъпили в деловодството на лечебното
заведение Вх.№ ПД-03-201/03.09.2018г., 9:30часа;
3.
„КУАНТУМ МЕДИКЪЛ“ ООД - гр. София, бул.“Евлоги и Христо
Георгиеви“ 107, партер постъпили в деловодството на лечебното заведение Вх.№
ПД-03-202/03.09.2018г.; 10:45часа;
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4.
„КАРДИО МЕДИКАЛ“ ЕООД - гр. София, бул.“Цар Борис III” 23, ет.3
постъпили
в
деловодството
на
лечебното
заведение
Вх.№
ПД-03203/04.09.2018г., 8:25 часа;
5.
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД - гр. София, бул. „Христофор Колумб“
64, Сграда А2, офис 11 постъпили в деловодството на лечебното заведение Вх.№
ПД-03-204/04.09.2018г., 8:40часа;
6.
„ЕКОС МЕДИКА“ ООД - гр. София, ул. „Голям Братан“8 постъпили в
деловодството на лечебното заведение Вх.№ ПД-03-205/04.09.2018г.,9:45часа;
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, които са
постъпили в деловодството на Възложителя, с посочените по-горе входящи
номера са запечатани и с ненарушена цялост, отговарят на изискванията
съгласно нормативните разпоредби и изискванията на Възложителя за вида на
офертите и начина на представянето им.
IV.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по
реда на тяхното постъпване:
1. Отвори се опаковката на “МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД. Трима от
членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачен плик за предлагани
ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в
опаковката. Установи се наличието на диск с надпис е-ЕЕДОП.
1.1.Членовете на комисията установиха наличието на документи и
1/един/ запечатан непрозрачен плик с надпис:

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1 –
Стентове, номенклатура 7 – коронарен стент DES;
2. Отвори се опаковката на „ВЕГА 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 „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД, еЕЕДОП.
2.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и
3/три/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1 –
Стентове, номенклатура 7, „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1 –
Стентове, номенклатура 9, „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1 –
Стентове, номенклатура 12, „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД
3. Отвори се опаковката на „КУАНТУМ МЕДИКЪЛ“ ООД. Трима от
членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за
предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи,
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съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис е-ЕЕДОП
на фирма „КУАНТУМ МЕДИКЪЛ“ ООД.
3.1.Членовете на комисията установиха наличието на документи и
2/два/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:

„Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с
предмет „Доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на инвазивна кардиология в УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД”
OП 1 Стентове, ном. единица 8 Коронен стент DES;

„Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с
предмет „Доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на инвазивна кардиология в УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД”
OП 2 Допълнителен консуматив, ном.ед.13 Стерилен кардиологичен сет;
4. Отвори се опаковката на „КАРДИО 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 „КАРДИО
МЕДИКАЛ“ ЕООД ЕЕДОП в електронен вид:
4.1.Членовете на комисията установиха наличието на документи и
3/три/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №1 –
Стентове (номенклатура 4 – Коронарен стент DES)

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №1 –
Стентове (номенклатура 10 – Периферен стент за илиачни артерии)

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №1 –
Стентове (номенклатура 11 – Периферен DES стент за подколяно)
5. 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 ЕЕДОП
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД:
5.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и
5/пет/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:

„Предлагани ценови параметри“ за ОП №1 Стентове, ном. №1
Коrонарен стент DES „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД;

„Предлагани ценови параметри“ за ОП №1 Стентове, ном. №2
Коrонарен стент DES „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД;

„Предлагани ценови параметри“ за ОП №1 Стентове, ном. №12
Медикамент излъчващ балон „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД;

„Предлагани ценови параметри“ за ОП №2 Допълнителен
консуматив, ном. №16 Диагностични водачи „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД;

„Предлагани ценови параметри“ за ОП №2 Допълнителен
консуматив, ном. №18 Пункционни игли „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД;
6. Отвори се опаковката на „ЕКОС МЕДИКА“ ООД. Трима от членовете
на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани
ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в
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опаковката. Установи се наличието на диск с надпис „ЕКОС МЕДИКА“ ООД
ЕЕДОП в pdf и xml формат:
6.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и
4/четири/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:

„ЕКОС МЕДИКА“ ООД „Предлагани ценови параметри“ за
Обособена Позиция №2 – Допълнителен консуматив, ном. № 14 – Интродюсер
радиален;

„ЕКОС МЕДИКА“ ООД „Предлагани ценови параметри“ за
Обособена Позиция №2 – Допълнителен консуматив, ном. №15 – Интродюсер
феморален;

„ЕКОС МЕДИКА“ ООД „Предлагани ценови параметри“ за
Обособена Позиция №2 – Допълнителен консуматив, ном. №16 – Диагностични
водачи;

„ЕКОС МЕДИКА“ ООД „Предлагани ценови параметри“ за
Обособена Позиция №2 – Допълнителен консуматив, ном. №17 – Диагностични
катетри;
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
V. Комисията продължи своята работа на 25.09.2018г. 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.
Поради отсъствие на основния член на комисията Желязка Костадинова
Цанева, същата бе заменена от резервния член адв. Татяна Кекевска
1.Комисията установи, че участникът “МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД е
представил ЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя
Йордан Минчев Джулев.
В част ІV „Критерии за подбор“, раздел „А:Годност“ на еЕЕДОП участинкът
е посочил с отбелязване „да“, че е вписан в съответните професионални регистри
в държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към Директива
2014/24/ЕС.
Участникът следва да посочи номер на Разрешението за търговия на едро
с медицински изделия, съгласно ЗМИ или друг документ, удостоверяващ правото
му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга
държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,
дата на издаване, както и налице ли са промени в разрешението и датите на
промените, каквото е изискването на възложителя на стр. 10, Раздел „IV.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР“ от
утвърдената документация.
В част ІV, раздел „В“ еЕЕДОП – „Технически и професионални способности“
участникът е посочил, че е извършва доставка на Лекарство-излъчващи стентове
за инвазивна кардиология към МБАЛ Хасково. За начална дата участникът е
посичил 01-10-2017, за крайна дата - 01-10-2019.
Участникът е следвало да посочи изпълнена дейност, с предмет доставка на
медициниски изделия, еднакви или сходни с предмета на поръчката, която да е
изпълнена в рамките на три години, считано от датата на подаване на офертата
на участника, каквото е изискването на Възложителя на стр. 10 и стр. 11 от
утвърдената документация.
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В част ІV, раздел „В“ еЕЕДОП – поле „За поръчки за доставки: Сертификати от
институции по контрол на качеството“ участникът е посочил с отбелязване, че
притежава сертификат по стандарт ISO 9001:2008, издаден от Интертек.
Участникът не е посочил обхвата му и до кога е валиден, каквото е изискването
на възложителя на стр. 11 от утвърдената документация.
С оглед горните констатации, комисията приема, че е налице липса на
информацията и непълнота на информацията в еЕЕДОП относно критериите за
подбор, посочени от възложителя в обявлнението на поръчката и утвърдената
документация, поради което и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП дава
възможност на участника в срок от пет работни дни от получаване на настоящия
протокол да представи нов еЕЕДОП, в който:
- в част ІV, раздел А, поле „Годност“ да посочи номер на Разрешението за
търговия на едро с медицински изделия, съгласно ЗМИ или друг документ,
удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от
компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, дата на издаване, както и налице ли са промени в
разрешението и датите на промените.
- в част ІV, раздел „В“ еЕЕДОП – „Технически и професионални способности“
да посочи изпълнена дейност, с предмет доставка на медициниски изделия,
еднакви или сходни с предмета на поръчката, която да е приключила в рамките
на три години, считано от датата на подаване на офертата на участника;
- в част ІV, раздел „В“ еЕЕДОП – поле „За поръчки за доставки:
Сертификати от институции по контрол на качеството“ участникът следва да
посочи обхвата на сертификата по стандарт ISO 9001:2008 и до кога е валиден.
2. Комисията установи, че участникът „ВЕГА МЕДИКАЛ“ЕООД е
представил ЕЕДОП на електронен носител подписан с ел. подпис от управителя
Димитър Янков Иванов. Участникът е посочил данни относно личното състояние
и критериите на подбор, които отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ВЕГА
МЕДИКАЛ“ЕООД.
3. Комисията установи, че участникът „КУАНТУМ МЕДИКЪЛ“ ООД е
представил ЕЕДОП на електронен носител, посписан с ел.подпис от управителя
Георги Борисов Стоянов. Комисията направи справка в ТР при АВ и установи,че
дружеството има двама съдружници. Освен управителят Георги Борисов
Стоянов съдружник в дружеството е и Станислав Асенов Иванов.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от
ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на
участника или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП участникът „КУАНТУМ МЕДИКЪЛ“ ООД
следва в 5/пет/ дневен срок от получаване на настоящия протокол да представи
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на Възложителя списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от
ЗОП.
В част ІV, раздел „В“ еЕЕДОП – поле „За поръчки за доставки: Сертификати
от институции по контрол на качеството“ участникът е посочил с отбелязване
„да“, че може да представи изискваните сертификати, изготвени от официално
признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи
съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез
позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в
обявлението или в документацията за обществената поръчка.
В същото поле участинкат не е посочил какъв сертификат притежава,
обхвата му, до кога е валиден и органът, който го е издал, каквото е изискването
на възложителя на стр. 11 от утвърдената документация.
С оглед горните констатации, комисията приема, че е налице липса на
информацията и непълнота на информацията в еЕЕДОП относно критериите за
подбор, посочени от възложителя в обявлнението на поръчката и утвърдената
документация, поради което и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП дава
възможност на участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на
настоящия протокол да представи:
- списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
- нов еЕЕДОП, в който в част ІV, раздел В, поле „За поръчки за доставки:
Сертификати от институции по контрол на качеството“ да посочи какъв
сертификат притежава, обхвата му, до кога е валиден и органът, който го е
издал, каквото е изискването на възложителя на стр. 11 от утвърдената
документация;
4. Комисията установи, че участникът „КАРДИО МЕДИКАЛ“ ЕООД е
представил ЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя
Александър Константинов Маджаров. Участникът е посочил данни относно
личното състояние и критериите на подбор, които отговарят на изискванията на
Възложителя. Комисията допуска до последващо участие в процедурата
участника „КАРДИО МЕДИКАЛ“ ЕООД.
5. Комисията установи, че участникът „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД е
представил ЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подписи от
управителите Хорст Хайнц Щюер и Манфред Грегор Марле и от прокуристите
Петър Цветанов Асенов и Даниела Иванова Гидикова – Йовоган и същият
ЕЕДОП разпечатан на хартиен носител. Комисията направи справка в ТР при АВ
и установи, че едноличен собственик на капитала на дружеството е
чуждестранното юридическо лице „Б.Браун – Австрия Г.М.Б.Х.“, Австрия.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3
от ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на
участника или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
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На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП участникът „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“
ЕООД следва в 5/пет/ дневен срок от получаване на настоящия протокол да
представи на Възложителя списък на всички задължени лица по смисъла на чл.
54, ал. 2 от ЗОП.
В част ІV „Критерии за подбор“, раздел „А:Годност“ на еЕЕДОП
участинкът е посочил с отбелязване „да“, че е вписан в съответните
професионални регистри в държавата членка на установяване, посочени в
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС.
Участникът следва да посочи номер на Разрешението за търговия на едро с
медицински изделия, съгласно ЗМИ или друг документ, удостоверяващ правото
му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга
държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,
дата на издаване, както и налице ли са промени в разрешението и датите на
промените, каквото е изискването на възложителя на стр. 10, Раздел „IV.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР“ от
утвърдената документация.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел „В: Технически и професионални
способности“, „Управление на веригата на доставка“ участникът е описал, че
притежава внедрена система за управление на качеството.
Участникът следва да посочи, 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, каквото е изизкването на Възложителя на стр.11 и стр.12 на
утвърдената документация.
С оглед горните констатации, комисията приема, че е налице липса на
информацията и непълнота на информацията в еЕЕДОП относно критериите за
подбор, посочени от възложителя в обявлнението на поръчката и утвърдената
документация, поради което и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП дава
възможност на участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на
настоящия протокол да представи:
- списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
- нов еЕЕДОП, в част ІV „Критерии за подбор“, раздел „А:Годност“
участникът следва да посочи номер на Разрешението за търговия на едро с
медицински изделия, съгласно ЗМИ или друг документ, удостоверяващ правото
му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга
държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,
дата на издаване, както и налице ли са промени в разрешението и датите на
промените;
- нов еЕЕДОП,в част IV „Критерии за подбор“, раздел „В:Технически и
професионални способности“, поле: „Управление на веригата на доставка“,
участникът следва да посочи дали осигурява и поддържа документирана
система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;
6. Комисията установи, че участникът „ЕКОС МЕДИКА“ ООД е представил
ЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел.подпис от управителя Елка
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