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РБШБНИБ
№ РД-10-.Й.^./08.11.2018г.
на изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД Стара Загора
за избор на изпълнител и за частично прекратяване на открита процедура 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". На основание чл. 108, т.1 и т. 4 от ЗОП, вр. с чл. 2 2 , ал. 1, т. 6
и т. 8 от ЗОП, във връзка с резултатите, отразени в доклада и протоколите,
приложенията към тях на комисията,
назначена със Заповед № РД-10627/05.09.2018 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян
Киркович" АД за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в
открита процедура 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, гр. Стара Загора", в
качеството ми на възложител по смисъла на ЗОП, взех следното
РБШБНИБ:
I. Утвърждавам протоколите и доклада на комисията, назначена със Заповед №
РД-10-462/22.06.2018 год., изготвени във връзка с работата й по разглеждане,
оценяване и класиране на подадените оферти във връзка с провеждането на открита
обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на инвазивна кардиология в УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян
Киркович" АД".
II. На основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, отстранявам от участие в
процедурата участника „ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД за номенклатура № 7 от бособена
позиция № 1 със следните мотиви: В предложението си за изпълнение на поръчката 2 и 2А по обособена позиция № 1 - номенклатуря № 7 участникът предлага стент с
медикамент Z o t a r o l i m u s . От инструкциите за употреба, представени от участника за
медицинското изделие от обособена позиция № 1, номенклатура № 7 е видно, че
лекарственият препарат в медикаментозната коронарна стент система е B i o l i m u s А9.
В техническата спецификация Възложителят ясно посочва, че медикаментът,
излъчван от коронарната стент система в номенклатура 7, трябва да е Zotarolimus.
Възложителят приема, че подаденото от участника предложение за изпълнение на
поръчката, за номенклатура № 7 не отговаря на изискванията на възложителя,
поставени в техническата спецификация и документацията.
На основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП отстранявам от участие в процедурата
участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД за номенклатура №12 от обособена позиция №1

и за номенклатура № 16 от обособена позиция № 2, със следните мотиви: 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".
Участникът „Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД е предложил крайна цена за
номенклатура № 12 от обособена позиция № 1 - 641,67 лева без ДДС, при пределна
цена, посочена от възложителя в техническата спецификация - 641,00 лева без ДДС.
Участникът „Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД е предложил крайна цена за
номенклатура № 16 от обособена позиция № 2 - 50,00 лева без ДДС, при пределна
цена, посочена от възложителя в техническата спецификация - 40,00 лева без ДДС.
На основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП отстранявам от участие в процедурата
участника „ЕКОС МЕДИКА" ООД за номенклатура № 14 - интродюсер радиален,
номенклатура № 15 -интродюсер феморален; номенклатура № 16 - Диагностични
водачи; номенклатура № 17 - Диагностични катетри от обособена позиция № 2, със
следните мотиви: предложениет от участника крайни цени за тези номенклатури
надвишават пределната стойност, посочени от възложителя за тези номенклатури в
техническата спецификация, поради което комисията Възложителят 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.
Участникът „ЕКОС МЕДИКА" ООД е предложил крайна цена за номенклатура
14 от обособена позиция № 1 - 45,00 лева без ДДС, при пределна цена, посочена
възложителя в техническата спецификация - 42,10 лева без ДДС.
Участникът „ЕКОС МЕДИКА" ООД е предложил крайна цена за номенклатура
15 от обособена позиция № 2 - 43,33 лева без ДДС, при пределна цена, посочена
възложителя в техническата спецификация - 37,50 лева без ДДС
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Участникът „ЕКОС МЕДИКА" ООД е предложил крайна цена за номенклатура №
16 от обособена позиция № 2 - 107,05 лева без ДДС, при пределна цена, посочена от
възложителя в техническата спецификация - 40,00 лева без ДДС
Участникът „ЕКОС МЕДИКА" ООД е предложил крайна цена за номенклатура №
17 от обособена позиция № 2 - 45,82 лева без ДДС, при пределна цена, посочена от
възложителя в техническата спецификация - 32,50 лева без ДДС
II. Обявявам следното класиране в открита процедура 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", съгласно критерия за възлагане - икономически най-изгодна оферта
при критерии за възлагане „най-ниска цена" в лева, без вкл. ДДС:
1. За обособена позиция № 1, ном. 1:
1.1. на Първо място - участникът „Б.Браун Медикъл" БООД със 100т.
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 Меди кал ЕООД" със ЮОт
4. За обособена позиция № 1, ном.7:
4 . 1 . на Първо място - участникът „Мармит Юнайтед" БООД 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" БООД със ЮОт.
8. За обособена позиция № 1, ном. 1 1 :
8.1 на Първо място - участникът „Кардио Медикал" БООД със ЮОт.
9. За обособена позиция № 1, ном. 12:
9.1 на Първо място - участникът „Вега Медикъл" ООД със ЮОт.
10.3а обособена позиция №2 , ном. 13:
10.1 на Първо място - участникът „Куантум Медикъл" ООД със ЮОт.
I I , 3а обособена позиция №2 , ном. 18:
11.1 на Първо място - участникът „Б.Браун Медикъл" БООД със ЮОт.
I I I . Определям за изпълнител 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", гр.Стара Загора":
1. „Б.Браун Медикъл" ЕООД за Обособена позиция № 1,номенклатура № 1, №
2 и Обособена позиция № 2, номенклатура № 18.
2. „Кардио Медикал" ЕООД за Обособена позиция №1, номенклатура № 4, №
10 и № 1 1 .
3. „Мармит Юнайтед" ЕООД за Обособена позиция № 1, номенклатура № 7.
4. „Куантум Медикъл" ООД за Обособена позиция № 1, номенклатура № 8,
Обособена позиция № 2, номенклатура № 13
5. „Вега Медикъл" ООД за Обособена позиция № 1, номенклатура № 9 и 12
IV. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратям процедурата за обособени
позиции № 1 - номенклатури № 3 и № 6 и за обособена позиция № 2- номенкалтура №
19.
На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратям процедурата за обособена
позиция № 2 - номенклатура № 14, № 15, № 16 и № 17
Неразделна част от настоящото решение е Приложение № 1: „Крайно класиране
на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка на медицински изделия и
консумативи, необходими за дейността на инвазивна кардиология в УМБАЛ „Проф. Д р Стоян Киркович" АД".

