ПРОТОКОЛ
№ 4/01.11.2018Г.
по чл. 5 4 , ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията

Днес, на 01.11.2018 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 четвърто заседание:
I.
На заседанието на комисията не присъстваха участници или техен
упълномощени представители или представители на средствата за масова
информация.
1. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участника "МАРМИТ ЮНАЙТЕД" ЕООД.
Комисията отвори запечатания непрозрачен плик в офертата на участника
за Обособена позиция № 1, номенклатура № 7 - Коронарен стент DES.
В плика се установи наличието на документи на хартиен носител и диск.
Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в плика документи
на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочената
обособена позиция.
2. Комисията пристъпи към отваряне
участника „ВЕГА МЕДИКАЛ"ЕООД.

на ценовите предложения

на

1

Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на
участника за Обособена позиция № 1, номенклатура № 9 и за Обособена позиция
№ 1, номенклатура № 12.
В пликовете се установи наличието на документи на хартиен носител и диск.
Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете
документи на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за
посочените номенклатури.
3. Комисията пристъпи към отваряне
участника „КУАНТУМ МЕДИКЪЛ" ООД.

на

ценовите

предложения

на

Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на
участника за Обособена позиция № 1, номенклатура № 8 - Коронарен стент DES и
Обособена позиция № 2, номенклатура № 13 - Стерилен кардиологичен сет.
В пликовете се установи наличието на документи на хартиен носител и
диск. Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете
документи на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за
посочените обособени позиции.
4. Комисията пристъпи към отваряне
участника „КАРДИО МЕДИКАЛ" ЕООД.

на

ценовите

предложения

на

Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на
участника за Обособена позиция № 1- стентове (номенклатура № 4 - Коронарен
стент DES), Обособена позиция № 1- стентове (номенклатура № 10 - Периферен
стент за илиачни артерии) и Обособена позиция № 1- стентове (номенклатура №11
- Периферен DES стент за подколяно).
В пликовете се установи наличието на документи на хартиен носител и
диск. Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете
документи на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за
посочените номенклатури.
5. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения
участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД.

на

Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на
участника за Обособена позиция № 1, номенклатура № 1 - Коронарен стент DES,
Обособена позиция № 1, номенклатура № 2 Коронарен стент D E S , Обособена
позиция № 1, номенклатура № 12 Медикамент излъчващ балон, Обособена
позиция № 2, номенклатура № 16 Диагностични водачи и Обособена позиция №
2, номенклатура № 18 Пункционни игли.
В пликовете се установи наличието на документи на хартиен носител и
диск. Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете
документи на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за
посочените обособени позиции.
6. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участника „ЕКОС МЕДИКА" ООД.
Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на
участника за Обособена позиция № 2- допълнителни консумативи, номенклатура
№ 14 - интродюсер радиален, Обособена позиция № 2- допълнителни
консумативи, номенклатура № 15 -интродюсер феморален; Обособена позиция
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№2- допълнителни консумативи, номенклатура № 16 - Диагностични водачи;
Обособена позиция № 2-допълнителни консумативи, номенклатура № 17 Диагностични катетри;
В пликовете се установи наличието на документи на хартиен носител и диск.
Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете
документи на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за
посочените номенклатури.
Председателят
участниците.

на

комисията

оповести

ценовите

предложения

на

Не бе отворено ценовото предложение на „ВЕГА МЕДИКАЛ"ЕООД за
номенклатура № 7 от обособена позиция № 1, тъй като участникът е отстранен от
участи ев процедурата за тази номенклатура.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
I I . Комисията продължи своята работа, като извърши съпоставяне на
ценовите предложения на участниците с изискванията на възложителя от
утвърдената документация и техническата спецификация, представляваща
неразделна част от нея:
1.
Ценовото предложение на участника "МАРМИТ ЮНАЙТЕД" ЕООД за
обособена позиция № 1, номенклатура 7 не надвишава пределната стойност,
дадена от Възложителя за обособената позиция. Предложените от участника цени
за обособената позиция са посочени в Приложение № 1, което е неразделна част
от настоящия протокол.
2.
Ценовото предложение на участника „ВЕГА МЕДИКАЛ"ЕООД
Обособена позиция № 1, номенклатура № 9 и за Обособена позиция №
номенклатура № 12 не надвишава пределната стойност, дадена от Възложителя
обособената позиция. Предложените от участника цени за обособената позиция
посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол.

за
1,
за
са

3.
Ценовото предложение на участника „КУАНТУМ МЕДИКЪЛ" ООД за
Обособена позиция № 1, номенклатура № 8 - Коронарен стент DES и Обособена
позиция № 2, номенклатура № 13 - Стерилен кардиологичен сет не надвишава
пределната стойност, дадена
от Възложителя
за обособената
позиция.
Предложените от участника цени за обособената позиция са посочени в
Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол.
4.
Ценовото предложение на участника „КАРДИО МЕДИКАЛ" ЕООД за
Обособена позиция № 1- стентове (номенклатура № 4 - Коронарен стент DES),
Обособена позиция № 1- стентове (номенклатура № 10 - Периферен стент за
илиачни артерии) и Обособена позиция № 1- стентове (номенклатура № 11 Периферен DES стент за подколяно) не надвишава пределната стойност, дадена
от Възложителя за обособената позиция. Предложените от участника цени за
обособената позиция са посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от
настоящия протокол.
5.
Ценовото предложение на участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД за
Обособена позиция № 1, номенклатура № 1 - Коронарен стент D E S , Обособена
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позиция № 1, номенклатура № 2 Коронарен стент DES, и Обособена позиция № 2,
номенклатура № 18 Пункционни игли не надвишава пределната стойност, дадена
от Възложителя за обособената позиция.
Ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 1,
номенклатура № 12 Медикамент излъчващ балон, Обособена позиция № 2,
номенклатура № 16 Диагностични водачи надвишават пределната стойност,
посочени от възложителя за тези номенклатури в техническата спецификация,
поради което комисията приема, че ценовите предложения на участника за тези
номенклатури не отговарят на условията на възложителя, посочени на стр. 9,
раздел I I I „Основания за отстраняване", т. 8.8 от документацията за провеждане
на процедурата: „Възложителят указва, че на основание чл. 107, т. 2, буква „а"
ЗОП участник, чиято ценова оферта надвишава посочената отделна максимална
пределна цена на която и да е номенклатура ще бъде отстранен от процедурата.
Възложителят указва, че на основание чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП участник, чиято
ценова оферта надвишава посочената отделна, максимална пределна стойност на
която и да е обособена позиция и / или на която и да е номенклатура в обособената
позиция ще бъде отстранен от участие в процедурата", поради което отстранява
от участие в процедурата „Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД за обособена позиция № 1 номенклатура 12 и обособена позиция № 2 - номенклатура № 16.
Предложените от участника цени на номенклатурите са посочени в
Приложение № 1 , което е неразделна част от настоящия протокол.
6.
Ценовото предложение на участника „ЕКОС МЕДИКА" ООД за
Обособена позиция № 2- допълнителни консумативи, номенклатура № 14 интродюсер радиален, Обособена позиция № 2- допълнителни консумативи,
номенклатура №
15 -интродюсер феморален; Обособена позиция № 2допълнителни консумативи, номенклатура № 16 - Диагностични водачи;
Обособена позиция № 2-допълнителни консумативи, номенклатура № 17 Диагностични
катетри
надвишават
пределната
стойност,
посочени
от
възложителя за тези номенклатури в техническата спецификация, поради което
комисията приема, че ценовите предложения на участника за тези номенклатури
не отговарят на условията на възложителя, посочени на стр. 9, раздел I I I
„Основания за отстраняване", т. 8.8 от документацията за провеждане на
процедурата: „Възложителят указва, че на основание чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП
участник, чиято ценова оферта надвишава посочената отделна максимална
пределна цена на която и да е номенклатура ще бъде отстранен от процедурата.
Възложителят указва, че на основание чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП участник, чиято
ценова оферта надвишава посочената отделна, максимална пределна стойност на
която и да е обособена позиция и / или на която и да е номенклатура в обособената
позиция ще бъде отстранен от участие в процедурата", поради което отстранява
от участие в процедурата „ЕКОС МЕДИКА" ООД за обособена позиция 2номенклатури 14,15, 16 и 17.
Предложените от участника цени на номенклатурите са
Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол.

посочени

в
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III.
Поради това, комисията изготви окончателното
класиране
на
участниците, което представлява Приложение № 1 към настоящия протокол, в
което приложение са посочени и всички предложени от участниците цени.
Комисията извърши следното класиране:
1. За обособена позиция № 1, ном. 1:
1.1. на Първо място - участникът „Б.Браун Медикъл" БООД със ЮОт.
2. За обособена позиция № 1, ном. 2:
2 . 1 . на Първо място - участникът „Б.Браун Медикъл" БООД със 100т.
3. За обособена позиция № 1, ном. 4:
3 . 1 . на Първо място - участникът „Кардио Ме ди кал ЕООД" със ЮОт.
4. За обособена позиция № 1, ном. 7:
4 . 1 . на Първо място - участникът „Мармит Юнайтед" ЕООД със ЮОт.
5. За обособена позиция № 1, ном. 8:
5.1 на Първо място - участникът „Куантум Медикъл" ООД със ЮОт.
6. За обособена позиция № 1, ном. 9:
6.1 на Първо място - участникът „Вега Медикъл" ООД със ЮОт.
7. За обособена позиция № 1, ном. 10:
7.1 на Първо място - участникът „Кардио Медикал" ЕООД със ЮОт.
8. За обособена позиция № 1, ном. 1 1 :
8.1 на Първо място - участникът „Кардио Медикал" ЕООД със ЮОт.
9. За обособена позиция № 1, ном. 12:
9.1 на Първо място - участникът „Вега Медикъл" ООД със ЮОт.
10. За обособена позиция №2 , ном. 13:
10.1 на Първо място - участникът „Куантум Медикъл" ООД ЮОт.
11. За обособена позиция №2 , ном. 18:
11.1 на Първо място - участникът „Б.Браун Медикъл" ЕООД със ЮОт.
IV. Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнители следните
участници за следните номенклатури от обособените позиции:
1.
"Б.Браун Медикъл" ЕООД за обособена позиция № 1, номенклатура №
1 и 2 и за обособена позиция № 2,номенклатура 18;
2.
„Кардио Медикал" ЕООД за обособена позиция № 1, номенклатура №
4, 10 и 1 1 ;
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