П Р О Т О К О Л № 2/10.10.2018г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията

Днес, на 10.10.2018 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 второ заседание.
І. Председателят на комисията докладва, че до 08.10.2018г.,
включително, в деловодството на лечебното заведение са постъпили
4/четири/броя запечатани плика:
1. Писмо от участника „ЕКОС МЕДИКА“ ООД с Вх. № ПД-03219/4.10.2018г. в 9:17 часа.
2. Писмо от участника “МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД, с Вх. № ПД-03220/4.10.2018г. в 13:45 часа.
3. Писмо от участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД, с Вх. № ПД-03224/ 05.10.2018г в 10:08 часа.
4. Писмо от участника „КУАНТУМ МЕДИКЪЛ“ ООД, с Вх. № ПД-03228/08.10.2018г. в 10:12 часа.
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 № 1/05.09.2018г.
Комисията разгледа представените от участниците документи и CD, и
установи следното:
1.
Участникът „ЕКОС МЕДИКА“ ООД е представил Декларация –
Списък на всички задължение лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, в
който декларират, че лицето, което представлява дружеството е управителя
Елка Алексиева Илиева; съдружниците Николай Димитров Шейков и Гергана
Николаева Шейкова нямат представителни функции и не влияят пряко върху
дейността на предприятието по начин еквивалентен на този, валиден за
представляващото лице.
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Комисията установи, че с оглед представения списък на лицата по чл.
40, ал. 1 от ППЗОП, представения от участникът еЕЕДОП е подписан от
лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
2. Участникът “МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД е представил диск с
надпис „ЕЕДОП“. Комисията установи, че участникът е посочил в еЕЕДОП, че
притежава разрешение за търговия с медицински изделия, издадено от ИАЛ
№ IV-Р-Т/МИ-503/10.08.2009. В част ІV, раздел „В“ еЕЕДОП – „Технически и
професионални способности“ участникът е посочил, че е извършил доставка
на лекарство-излъчващи стентове за инвазивна кардиология МБАЛ Хасково.
За начална дата участникът е посичил 01-10-2015, а за крайна дата 01-102017. Участникът е декларирал, че притежава ISO 9001:2008, издаден от
Интертек на 12 Юни 2018 г. валиден до 11 Юли 2019 г., с обхват „търговия с
медицински изделия, апаратура и лекарствени продукти“.
Електронният ЕЕДОП е подписан от управителя на дружеството
Йордан Минчев Джулев с електронен подпис.
3.
Участникът
„Б.БРАУН
МЕДИКАЛ“
ЕООД
e
представил
придружително писмо, Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.
54, ал. 2 ЗОП, ЕЕДОП на хартиен и магнитен носител.
Със списъка на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП
участникът декларира, че лицата, които представляват дружеството са
управителите Хорст Хайнц Щюер и Манфред Грегор Марле и прокуристите
Даниела Гидикова – Йовоган и Петър Цветанов Асенов.
Комисията установи, че с оглед представения списък на лицата по чл.
40, ал. 1 от ППЗОП, представения от участникът еЕЕДОП е подписан от
лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
Комисията установи, че участникът е посочил в еЕЕДОП, че притежава
разрешение за търговия с медицински изделия, издадено от ИАЛ № IV-РТ/МИ-1165/25.02.2015г.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел „В: Технически и
професионални способности“, „Управление на веригата на доставка“
участникът е описал, че осигурява и поддържа документирана система за
проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и
за блокиране и изтегляне от пазара на медицински изделия, съгласно чл. 82,
ал.4 от ЗМИ.
4. Участникът „КУАНТУМ МЕДИКЪЛ“ ООД е диск с надпис „ЕЕДОП
Куантум Медикъл“ ООД, Декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП,
Копие на сертификат ISO 9001:2015 с обхват „Вътрешна и външна търговия
на едро и дребно с медицински изделия и апаратура. Сервизна дейност на
медицинска апаратура“, ЕС Сертификат за Изпитване на Проект, съгласно
изискванията на ISO 13485:2012, издаден на името на Мерил Лайф Сайънсис
Пвт.Лтд и СЕ Сертификат.
Със списъка на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от
ЗОП участникът декларира, че лицето, което представлява дружеството е
управителя Георги Борисов Стоянов и съдружника.
Комисията установи, че с оглед представения списък на лицата по чл.
40, ал. 1 от ППЗОП, представения от участникът еЕЕДОП е подписан от
лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
Комисията установи, че участникът е посочил в еЕЕДОП, че притежава
ISO 9001:2015 на Куантум Медикъл ООД с обхват "Вътрешна и външна
търговска дейност на едро и дребно с медицински изделия и апаратура",
издаден от BUREAU VERITAS с валидност до 15.10.2020; ISO 13485:2003/NSEN ISO 13485:2012 на Meril Life Sciences Pvt. Ltd с обхват "Дизайн,
производство, продажби и дистрибуция на медикамент излъчващи и метални
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