УТВЪРДИЛ: ……………………….............
/ПРОФ.Д-Р ЙОВЧО ЙОВЧЕВ, ДМ/
Дата: 28.03.2019г.

ДОКЛАД
По чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП
от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-10-856/28.12.2018 год. на
изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в открита процедура
по ЗОП “Периодична доставка на медицински изделия и консумативи, необходими
за дейността на отделение по очни болести в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович"
АД”.
Комисията в състав:
Председател:
1. Д-р Пламен Драгомиров Драганов – началник на клиника Очни болести
Членове:
2. Лидия Желева Тотева – мед.сестра очна операционна
3. Адв.Татяна Кекевска
4. Ваня Богданова – Ръководител Обществени поръчки
5. Желязка Костадинова Цанева – фелдшер болнична аптека
Резервни членове:
1. Д-р Ивайло Стефанов Дочев – лекар в отделение Очни болести
2. Катерина Чалъкова – Организатор ЗОП
3. Гл. мед. сестра Таня Радевска
Поради отсъствие на председателя на комисията Д-р Пламен Драгомиров
Драганов, същият бе заменен от резервния член Таня Радевска. Поради отсъствие
на Лидия Желева Тотева, същата бе заменена от резервния член Катерина
Чалъкова.
I.

На 28.12.2018 год., в 11:00 часа, комисията проведе своето първо заседание.
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД”.
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1. Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10-856/28.12.2018 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 28.12.2018 г., изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП,
е получил от деловодителя в деловодството на възложителя списък с постъпилите
оферти, ведно с 2/два/ плика с документи със следните входящи номера:
 “РСР“ ЕООД - гр. София, ул. „Виктор Григорович“ 3, ет.1,
ап.2,постъпили в деловодството на лечебното заведение Вх.№ ПД-03-305/
20.12.2018г., в 14:45 часа;
 „БИКОМЕД“ ООД – гр. София, ул. „Цар. Борис III“ 201А, постъпили в
деловодството на лечебното заведение Вх. № ПД-03-305/20.12.2018г., в 14:45 часа;
2. 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.
3. 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.
4. Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на
тяхното постъпване:
4.1. Отвори се опаковката на “РСР“ 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: “eЕЕДОП РСР ЕООД“
4.1.1.Членовете на комисията установиха наличието на документи и
4/четири/ запечатани непрозрачни плика с надпис:
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, обособена позиция, за
която се подава поръчката №1/1.5;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, обособена позиция, за
която се подава поръчката №2/2.4;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, обособена позиция, за
която се подава поръчката №2/2.5;
 „Предлагани ценови параметри“ на РСР ЕООД, обособена позиция, за
която се подава поръчката №2/2.6; 2.
4.2. Отвори се опаковката на “БИКОМЕД“ ООД. Трима от членовете на
комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови
параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в

“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД”.
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опаковката. Установи се наличието на диск с надпис: “БИКОМЕД“ ООД eЕЕДОП
(pdf формат)“
4.2.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 12
/дванадесет/ запечатани непрозрачни плика с надпис:
 „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 –
ХИРУРГИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ, номенклатура № 2.2 – 15
градусов нож – за офталмология еднократен;
 „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №2 –
ХИРУРГИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ, номенклатура № 2.3 – MVR
нож за офталмология еднократен 0.9 мм 20G;
 „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 –
ХИРУРГИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ, номенклатура № 2.4 – нож за
ед. Употреба скосено острие извит 1,2мм;
 „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №2 –
ХИРУРГИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ, номенклатура № 2.5 – нож за
ед. употреба SHORT CUT – закривено /очно/ 2,4 мм;
 „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 –
ХИРУРГИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ, номенклатура № 2.6 – нож за
разслояване извит;
 „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 –
ХИРУРГИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ, номенклатура № 2.9 –
оплетена коприна. Синя. 45см. 3/8 игла. Двойна шпатула. 6,55 мм №8/0;
 „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 –
ХИРУРГИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ, номенклатура № 2.11 –
монофиламентен синтетичен конец 30см. Черен 3/8 игла. Двойна шпатула 6.2 мм
№10/0;
 „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 –
ХИРУРГИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ, номенклатура № 2.12 –
еднократен операционен чаршаф – стерилен – офталмологичен с торбичка за
събиране на течност 101x121 см;
 „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 –
ХИРУРГИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ, номенклатура № 2.13 –
атравматичен шевен синтетичен резорбируем материал с двйно режеща ¼ игла
3,96мм/45 см;
 „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 –
ХИРУРГИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ, номенклатура № 2.14 – конец
5,0 полиестер – 45 цм.шпатулирана игла;
 „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 3 –
КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ ЗА ФАКОАПАРАТ INFINITI, номенклатура №
3.1 – наконечник за предна витректомия /за очно/;
 „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 3 –
КОНСУМАТИВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ ЗА ФАКОАПАРАТ INFINITI, номенклатура №
3.3 – кардридж- с /очно/;
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
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5. Комисията продължи своята работа на 7.01.2019г. 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.
5.1. Комисията установи, че участникът “РСР“ ЕООД е представил еЕЕДОП
на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Рачо Стефанов
Рибаров, разпечатан и на хартиен носител.
5.1.1 В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“
основанията, свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането
на данъци или социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с
несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение и
специфичните национални основания за изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че
притежава безсрочно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия,
издадено от ИАЛ, № IV-P-T/МИ/021/29.08.2007г. и е вписан в търговски регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е
декларирал следните изпълнени доставки:
 „Доставка на мед. изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ «Свети
Георги» ЕАД, гр. Пловдив” УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив; 2 887 819,20
Подписан: 04.03.2014г. Изтича на: 04.03.2015г.;
 "Доставка чрез периодични заявки на мед. изделия за нуждите на
Клиниките „Урология”, „Съдова хирургия” и „Коремна хирургия” и Отделение „УНГ”
на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД МБАЛ «СВЕТА АННА-ВАРНА» АД, гр. ВАРНА, 147
696,00лв Подписан: 04.03.2014г. Изтича на: 04.03.2015г.;
 „Доставка на мед. изделия и консумативи за инвазивна кардиология и
периферна ангиопластика МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. В. Търново, 817
204,80 Подписан: 12.03.2014г. Изтича на: 12.03.2016г.;
 „Доставки на мед. изделия: за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и
интензивно лечение; общи, хирургични и урологични; общи и специфични
превързочни и постелъчни медицински изделия; мед. изделия за стерилизация и
дезинфекция и принадлежности по смисъла на ЗМИ“ СБАЛССЗ “Света Екатерина”
ЕАД Гр. София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, 44 586,96 Подписан:
24.09.2014г. Изтича на: 24.09.2015г.;
 „Доставка на медицински изделия” УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр.
София, 21942,48 Подписан: 09.10.2014г. Изтича на: 09.10.2015г.;
 „ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ“
„УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен” 156664,08 Подписан:
02.12.2014г. Изтича на: 02.12.2015г.
 "Доставка чрез периодични заявки на мед. изделия за нуждите на
Клиниките „Урология” , „Съдова хирургия” , „Коремна хирургия” и Отделение „УНГ”
МБАЛ “СВ.АННА-ВАРНА” АД, гр. Варна 559650,66, Договор от 05.03.2015г. Изтича
на: 05.03.2016г.;
 „Периодични доставки на медицински изделия“ МБАЛ "Света Марина"
ЕАД, 178468,00 Договор 20.07.2015г. Изтича на: 20.07.2018г. „Доставка на
медицинските консумативи необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
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Черкезов” АД МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. В. Търново 274200,30, Договор
16.09.2015г. Изтича на: 16.09.2017г.
 „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД"
УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД, гр. София, 3395975,28 Договор: 15.10.2015г.
Изтича на: 15.10.2016г. Доставка на мед. изделия (консумативи за сърдечносъдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София,
535129,44, Договор 16.11.2015г. Изтича на: 16.11.2016г.;
 “Доставки на мед. изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за
нуждите на „Клиника по кардиология“ и „Отделение по хирургия и ендоскопски
процедури“ СБАЛССЗ “Св. Екатерина” ЕАД гр. София, бул. „П. Славейков“ № 52А
15696,00 Договор 05.05.2016г. Изтича на: 05.05.2017г. “Доставки на мед. изделия:
ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла
на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология“, „Клиника по съдова
хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни
малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ СБАЛССЗ “Св. Екатерина” ЕАД
гр.София, бул. „П. Славейков“ № 52А 2110958,04, Договор 09.05.2016г. Изтича на:
09.05.2017г.;
 „Доставка на общоболнични мед. консумативи за нуждите на „УМБАЛ –
Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен
93972,99, Договор 02.08.2016г. Изтича на: 02.08.2017г.
 „Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ
„Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив” УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, бул. «Пещерско шосе»
№66 гр. Пловдив, 236641,92, Договор от 09.09.2016 г. Изтича на: 09.09.2018г.
 „Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив” УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив”
65032,34, Договор 24.10.2016г. Изтича на: 24.10.2018г. 43673308,85;
Участникът
е
декларирал,
че при
изпълнение
на
поръчката
икономическият оператор ще бъде в състояние да прилага следните системи за
управление и за проследяване на веригата на доставка:
1. ISO сертификат 9001:2008 на фирма РСР ЕООД издаден от СИ АЙ,
сертификат № CI/8614(BG), издаден на 23.05.2016г., валиден до 22.05.2019г.;
2. ISO сертификат 9001:2015 на фирма РСР ЕООД издаден от SOCOTEC,
сертификат № CI/8614Q, издаден на 03.05.2017г., валиден до 22.05.2019г.; обхват
и на двата сертификата: Дистрибуция и търговия на едро и дребно на лекарствени
продукти, наркотични вещества, детски храни, храни със специално мед.
предназначение, медицински изделия и представяне на консултация за тях.
Доставка и сервиз на медицинска апаратура.
Участникът декларира, че има внедрена документирана система съгласно
чл. 82, ал. 4 от ЗМИ за проследяване безопасността на медицинските изделия,
пуснати на пазара и за блокиране, и изтегляне от пазара на мед. изделия, показали
несъответствие с изискванията за безопасност.
Участникът декларира, че няма да ползва подизпълнител.

“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
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Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не е необходимо
да са придружени от сертификати за автентичност.
В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по
контрол на качеството участникът декларира, че притежава ISO 13485:2016 с №
SX 601335190001, валиден до 18.10.2021г. с обхват: Проектиране, развитие,
производство, инсталация, обслужване и дистрибуция на медицински изделия.
Издаден от TUV Rheinland LGA Products GmbH.
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление участникът е отделязал с „да“, че притежава Сертификати от
независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството.
5.1.2. Участникът е представил опис на представените документи, които
съдържа офертата; Декларация за съгласие за обработка на лични данни на
основание чл. 4, ал. 1, т. 1,2,3 и чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. Участникът е посочил данни относно личното
състояние и критериите за подбор, които отговарят на изискванията на
Възложителя.
Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за
подбор, които отговарят на изискванията на Възложителя. Комисията допуска до
последващо участие в процедурата участника “РСР“ ЕООД.
5.2. Комисията установи, че участникът “БИКОМЕД“ ООД е представил
еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Иванка
Петрова Печева и от съдружниците Петър Божидаров Печев и Владимир
Божидаров Печев.
5.2.1. В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“
основанията, свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането
на данъци или социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с
несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение и
специфичните национални основания за изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че
притежава безсрочно Разрешение за търговоя на едро с медицински изделия,
издадено от ИАЛ - Рег.№IV-P-T/МИ-135 от 23.11.2007г. и е вписан в търговски
регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е
декларирал следните изпълнение доставки:
 "Доставка на медицински изделия, необходими за дейността на Очно
отделение, включваш вътреочни лещи и имплант за глаукома, 782333.33 BGN;
Начална дата 01-12-2015 - Крайна дата 01-12-2017, МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" Ад, гр. Кърджали;
 "Доставка на медицински изделия - консумативи", 172116.80 BGN;
Начална дата 26-09-2014 - Крайна дата 26-09-2016, УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД,
гр. Пловдив;
 "Доставка на медицински изделия, включващ вътреочни лещи и
имплант за глаукома и други консумативи за Очно отделение, 1769852.00 BGN,

“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД”.
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Начална дата 21-12-2015 - Крайна дата 21-12-2016, УМБАЛ "Пловдив" - АД, гр.
Пловдив;
В поле Управление на веригата на доставка, участникът е декларирал, че
осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 80,
ал. 4 от ЗМИ.
Участникът е отбелязъл с „да“, че при необходимост ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не е необходимо
да са придружени от сертификати за автентичност.
В поле За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол
на качеството участникът декларира, че притежава Сертификат ISO 13485:2003
№QS1 16 07 20895 328 на производителя Алкон – САЩ с обхват - дизайн и
развитие, производство, регулаторни дейности, дистрибуция и обслужване на
офталмологични изделия, очни разтвори, очни импланти, очни хирург. продукти за
еднократна и многократно употреба, конци и т.н. , издаден на 13.07.2016: валиден
до 31.12.2018; EC сертификат - цялостна система за осигуряване на качеството
№G1 17 03 20895 339 издаден на 09.04.2017 валиден до 08.04.2022 Декларация за
съответствие за поз. №2, номенклатури 2.2, 2.4 и 2.5, издадена на 01.02.2013 безсрочна, Декларация за съответствие за поз №2 номенклатури 2.3 и 2.6 издадено на 27.06.2014- безсрочна Декларация за съответствие за поз №2,
номенклатури, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, №G1 05 05 20895 173, издадена на 10.12.2005
- безсрочна Декларация за съответствие №2, номенклатура 2.12, издадена на
02.01.2013 безсрочна Декларация за съответствие за поз. 3. номенклатура № 3.1
номер CN028830CN/04.02.2012 - безсрочно Декларация за съотвтствие за поз. №3,
номенклатура 3.3, издадена на 26.01.2012 – безсрочна.
В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за
екологично управление участникът е декларирал, че притежава ISO 9001:2015 на
“Бикомед” ООД, № 10074722, издаден от Lloyd's Register ЕМЕА Branch за и от
името на Lloyds Register Quality Assurance Limited, първоначално одобрение:
26.04.2006 г., текущ сертификат: 26.04.2018 г., дата на валидност: 25.04.2021г.,
обхват: Търговия на едро с лекарствени продукти, медицински изделия и
оборудване. Добра дистрибуторска практика.
5.2.2. Участникът е представил копие заверено с „Вярно с оригинала“ на
безсрочно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия с приложение
към него, заверено копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2015г, валиден до
25.04.2021г., с обхват Търговия на едро с лекарствени продукти, медицински
изделия и оборудване. Добра дистрибуторска практика; Декларация за съгласие за
обработка на лични данни на основание чл.4, ал.1, т.1,2,3 и чл.19, ал.1 от Закона
за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.
Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за
подбор, които отговарят на изискванията на Възложителя. Комисията допуска до
последващо участие в процедурата участника “БИКОМЕД“ ООД.
Комисията приключи своята работа на 09.01.2019г.
Следващо заседание на комисията ще се проведе на 22.01.2019г.

“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
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II. В закрито заседание, на 22.01.2019г. от 11:00часа, комисията продължи
своята работа по разглеждане на техническите предложени на участниците по реда
на постъпване на офертите им. Комисията установи следното:
1. Участникът „РСР“ ЕООД е подал предложения за изпълнение на
поръчката за:
 обособена позиция №1, номенклатура 1.5 „Eднокомпонентна мека
хидрофилна вътреочна леща асферична без аберациии с 4 точки на
фиксация.Характеристика на оптиката:, диаметър на оптиката- 5.7/6 мм,
Биконвексна
Характеристика
на
хаптиките
външен
диаметър-от
10.5/10,75/11.0 мм в зависимост от диоптъра, ,Модел 4бр.Затворени
контури,Офсет на хаптиките спрямо оптиката Дизайн на оптичния ръб
360°правоъгълен ръб на оптиката; Оптичен диапазон – от -5.00 до 30.0D,/стъпка
0.5/1.0/. Материал – хидрофилен акрилат 25% водно съдържание. Рефрактивен
индекс на материала – 1,46.А-константа Ултразвук -118.0. . Място за
имплантиране- в сака“
 обособена позиция №2:
 номенклатура 2.4 „Хирург. консумативи за офталмология“ , нож
за ед.употреба скосено острие извит 1,2мм;
 номенклатура 2.5 „Хирург. консумативи за офталмология“, нож
за ед.употреба short cut - закривено/очно/ 2,4мм;
 номенклатура 2.6 „Хирург. консумативи за офталмология“ , нож
за разслояване извит;
1.1.
В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 1, номенклатура 1.5 участникът е представил Приложение №2 и Приложение
№2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация по чл.14,ал.2 от ЗМИ; Декларация по
чл.8 и чл.15 от ЗМИ; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация
по чл.39, ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд; Сертификат за система за управление на качеството по
стандарт EN ISO 13485:2016 ведно с приложения към него, в оригинал и превод на
български език; ЕС Сертификат за медицинското изделие от номенклатура 1.5
ведно с приложения, в оригинал и превод на български език; ЕС Декларация за
съответствие съгласно Директива 93/42/ЕИО за мед.изделия от номенклатура 1.5,
в оригинал и превод на български език; Каталог.
1.2 В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №
2, номенклатура 2.4 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение № 2А
към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация по чл.14,ал.2 от ЗМИ; Декларация по
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
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чл.8 и чл.15 от ЗМИ; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация
по чл.39, ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд; ; ЕС Сертификат за медицинското изделие от номенклатура 1.5
и обособена позиция 2, номеклатура 2.4, 2.5, 2.6, ведно с приложения, в оригинал
и превод на български език; каталог на мед.изделия от номенклатура 2.4, 2.5 и 2.6,
в който са изобразени и описани медицински изделия.
1.3. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№2, номенклатура 2.5 участникът е представил Приложение №2 и Приложение
№2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация по чл.14,ал.2 от ЗМИ; Декларация по
чл.8 и чл.15 от ЗМИ; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация
по чл.39, ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд; ЕС Сертификат за медицинското изделие от номенклатура 2.5,
ведно с приложения, в оригинал и превод на български език; СЕ Декарация за
съответствие за мед.изделия от номенклатура 2.5 ведно с приложения, в оригинал
и превод на български език;
В представения от участника каталог – стр. 84 от офертата са показани пет
графични изображения на ножове, като искания от възложителя по номенклатура
2.5 нож съответства на първото графично изображение. Комисията установи, че в
дясната част на страницата на каталога, в която са посочени различните размери
на ножовете и каталожните им номера не е посочен размер 2,4 мм. Комисията
приема, че участникът не е изпълнил изискването на възложителя, посочени в
раздел 6. „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, т. 6. 11, стр. 16 на утвърдената
документация. „6.11. При подготовка на техническото си предложение трябва да
представят и проспекти, каталози, спецификации от производителя и други
документи,
доказващи
съответствието
на
медицинските
изделия
със
спецификацията на възложителя във формата на заверени от участника
фотокопия, като текстовата част следва да бъде преведена на български език.“
Освен посочения каталог, участникът не представя други документи, от които да
се установи наличието на съответствие между предлаганото от участника изделие и
исканото от въложителя, поради което комисията не допуска до по-нататъшно
участие участникът „РСР“ ЕООД за номенклатура 2.5: „хирург. консумативи за
офталмология нож за ед.употреба short cut - закривено/очно/ 2,4 мм“ - от
обособена позиция № 2.
Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП,
комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата
участника „РСР“ ЕООД за номенклатура 2,5. - „хирург. консумативи за
офталмология нож за ед. употреба short cut - закривено/очно/ 2,4 мм“ - от
обособена позиция № 2.

“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
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1.4. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №
2, номенклатура 2.5 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение № 2А
към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ; Декларация
по чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ; Декларация за срока на валидността на офертата;
Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква “д“ от ППЗОП за спазване задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд; ЕС Сертификат за медицинското изделие от номенклатура
2.6, ведно с приложения, в оригинал и превод на български език; Се Декарация за
съответствие за мед.изделия от номенклатура 2.6 ведно с приложения, в оригинал
и превод на български език.
Участникът е представил Оторизационно писмо от производителя
Bausch+Lomb, Франция, на медицинските изделия от номенклатура 1.5 и
обособена позиция 2, номеклатура 2.4, 2.5, 2.6, в оригинал и превод на българаски
език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Разрешение за регистрация
на дружеството; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Разрешение за
търговия на едро с медицински изделия с Рег. № IV – P – T /MИ/021/ 29.08.2007г.,
ведно с приложение към него; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на
Разрешение за промяна на разрешение за търговия с мед.изделия; Сертификат за
внедрена сиситема за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008,
валиден до 22.05.2019г. заверено копие на оригинала и превод на български език;
Сертификат за внедрена сиситема за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015, валиден до 22.05.2019г., заверено копие в превод на български език;
Заверено копие на разпечатка на Удостоверението от вписване в АВ, Декларация с
подробно описание на изпълнените доставки през последните три години;
Удостоверение за добро изпълнение от УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД; Удостоверение
за извършена доставка и добро сътрудничество от МБАЛ „Света Марина“ ЕАД;
Удостоверение за добро изпълнение от УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД;
Удостоверение
за
добро
изпълнение
от
УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов“ЕАД;
Удостоверение за добро изпълнение от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, СОфия;
Удостоверение за добро изпълнение от УМБАЛ „Света Анна“ – София АД;
Декларация за наличието на документирана система.
2. Участникът „БИКОМЕД“ ООД е подал предложения за изпълнение на
поръчката за:
 обособена позиция №2 „Хирург. консумативи за офталмология“:
 номенклатура 2.2 „Хирург. консумативи за офталмология“, 15
градусов нож – за офталмология еднократен;
 номенклатура 2.3 „Хирург. консумативи за офталмология“, MVR
нож за офталмология еднократен 0.9 mm 20 g;
 номенклатура 2.4 „Хирург. консумативи за офталмология“, нож
за ед.употреба скосено острие извит 1,2мм;
 номенклатура 2.5 „Хирург. консумативи за офталмология“, нож
за ед.употреба short cut - закривено/очно/ 2,4мм;
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД”.
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 номенклатура 2.6 „Хирург. консумативи за офталмология“ „нож
за разслояване извит“;
 номенклатура 2.9 „Хирург. консумативи за офталмология“,
хирург. конци - оплетена коприна. Синя 45см.. 3/8 игла. двойна шпатула.
6.55мм.№ 8/0
 номенклатура 2.11 „Хирург. консумативи за офталмология“,
монофиламентен синтетичен конец 30см..черен. 3/8 игла.двойна шпатула. 6.2
мм.№ 10/0;
 номенклатура 2.12 „Хирург. консумативи за офталмология“,
еднократен операционен чаршафстерилен - офталмологичен с торбичка за
събиране на течност 101 х 121см;
 номенклатура 2.13 „Хирург. консумативи за офталмология“,
атравматичен шевен синтетичен резорбируем материал с двойно режеща 1/4
игла 3.96 мм / 45 см. 6/0
 номенклатура 2.14 „Хирург. консумативи за офталмология“,
конец 5.0 полиестер - 45 цм. шпатулирана игла
 обособена позиция №3 „Консумативи за офталмология за факоапарат
INFINITI“:
 номенклатура 3.1 „наконечник за предна витректомия/за очно/“
 номенклатура 3.3 „кардридж –С/ очно“;
2.1. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 2, номенклатура 2.2 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение №
2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Заверено копие на Сертификат ISO 13485:2003,
издаден на името на производителя “ALCON” САЩ, в оригинал и превод на
български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на оригинал и превод
на български на ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството, на името на производителя “ALCON” САЩ ведно с приложения към
него; Декларация за съответствие; Декларация от Иванка Петрова Печева,
управител на „Бикомед“ООД, в която декларира, че мед.изделия имат нанесена
„СЕ“ маркировка и че участникът отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ и
притежава сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация по чл.39,
ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
Инструкции за употреба; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на
Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла на чл.10, ал2
„ALP”, Швейцария, с което оторизира участника „БИКОМЕД“ ООД да представлява
ALP в България, е оригинал и предов на български език;
2.2. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 2, номенклатура 2.3 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение №
2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД”.
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отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Заверено копие на Сертификат ISO 13485:2003,
издаден на името на производителя “ALCON” САЩ, в оригинал и превод на
български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на оригинал и превод
на български на ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството, на името на производителя “ALCON” САЩ ведно с приложения към
него; Декларация за съответствие; Декларация от Иванка Петрова Печева,
управител на „Бикомед“ООД, в която декларира, че мед.изделия имат нанесена
„СЕ“ маркировка и че участникът отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ и
притежава сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация по чл.39,
ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
Инструкции за употреба; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на
Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла на чл.10, ал2
„ALP”, Швейцария, с което оторизира участника „БИКОМЕД“ ООД да представлява
ALP в България, е оригинал и предов на български език;
2.3. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 2, номенклатура 2.4 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение №
2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Заверено копие на Сертификат ISO 13485:2003,
издаден на името на производителя “ALCON” САЩ, в оригинал и превод на
български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на оригинал и превод
на български на ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството, на името на производителя “ALCON” САЩ ведно с приложения към
него; Декларация за съответствие; Декларация от Иванка Петрова Печева,
управител на „Бикомед“ООД, в която декларира, че мед.изделия имат нанесена
„СЕ“ маркировка и че участникът отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ и
притежава сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация по чл.39,
ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
Инструкции за употреба; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на
Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла на чл.10, ал2
„ALP”, Швейцария, с което оторизира участника „БИКОМЕД“ ООД да представлява
ALP в България, е оригинал и предов на български език;
2.4. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 2, номенклатура 2.5 участникът е представил Приложение №2 и Приложение №
2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД”.
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режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Заверено копие на Сертификат ISO 13485:2003,
издаден на името на производителя “ALCON” САЩ, в оригинал и превод на
български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на оригинал и превод
на български на ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството, на името на производителя “ALCON” САЩ ведно с приложения към
него; Декларация за съответствие; Декларация от Иванка Петрова Печева,
управител на „Бикомед“ООД, в която декларира, че мед.изделия имат нанесена
„СЕ“ маркировка и че участникът отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ и
притежава сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация по чл.39,
ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
Инструкции за употреба; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на
Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла на чл.10, ал2
„ALP”, Швейцария, с което оторизира участника „БИКОМЕД“ ООД да представлява
ALP в България - оригинал и превод на български език;
2.5. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 2, номенклатура 2.6 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение №
2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Заверено копие на Сертификат ISO 13485:2003,
издаден на името на производителя “ALCON” САЩ, в оригинал и превод на
български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на оригинал и превод
на български на ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството, на името на производителя “ALCON” САЩ ведно с приложения към
него; Декларация за съответствие; Декларация от Иванка Петрова Печева,
управител на „Бикомед“ООД, в която декларира, че мед.изделия имат нанесена
„СЕ“ маркировка и че участникът отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ и
притежава сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация по чл.39,
ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
Инструкции за употреба; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на
Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2
„ALP”, Швейцария, с което оторизира участника „БИКОМЕД“ ООД да представлява
ALP в България - оригинал и предов на български език;
2.6. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 2, номенклатура 2.9 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение №
2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
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съгласие с клаузите на договора; Заверено копие на Сертификат ISO 13485:2003,
издаден на името на производителя “ALCON” САЩ, в оригинал и превод на
български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на оригинал и превод
на български на ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството, на името на производителя “ALCON” САЩ ведно с приложения към
него; Декларация за съответствие; Декларация от Иванка Петрова Печева,
управител на „Бикомед“ООД, в която декларира, че мед.изделия имат нанесена
„СЕ“ маркировка и че участникът отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ и
притежава сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация по чл.39,
ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
Инструкции за употреба и каталог за медицинските изделия от обособена позиция
2, номенклатура 2.9, 2.11, 2.13, 2.14; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“
на Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла на чл.10, ал2
„ALP”, Швейцария, с което оторизира участника „БИКОМЕД“ ООД да представлява
ALP в България - е оригинал и превод на български език;
2.7. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 2, номенклатура 2.11 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение
№ 2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Заверено копие на Сертификат ISO 13485:2003,
издаден на името на производителя “ALCON” САЩ, в оригинал и превод на
български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на оригинал и превод
на български на ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството, на името на производителя “ALCON” САЩ ведно с приложения към
него; Декларация за съответствие; Декларация от Иванка Петрова Печева,
управител на „Бикомед“ООД, в която декларира, че мед.изделия имат нанесена
„СЕ“ маркировка и че участникът отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ и
притежава сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за срока
на валидността на офертата; Декларация по чл.39, ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд; каталог за медицинските изделия
от обособена позиция 2, номенклатура 2.11; Заверено копие с гриф „Вярно с
оригинала“ на Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла
на чл.10, ал2 „ALP”, Швейцария, с което оторизира участника „БИКОМЕД“ ООД да
представлява ALP в България - оригинал и превод на български език;
2.8. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 2, номенклатура 2.12 участникът е представил Приложение №2 и Приложение №
2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД”.
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режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Заверено копие на Сертификат ISO 13485:2003,
издаден на името на производителя “ALCON” САЩ, в оригинал и превод на
български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на оригинал и превод
на български на ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството, на името на производителя “ALCON” САЩ ведно с приложения към
него; Декларация за съответствие; Декларация от Иванка Петрова Печева,
управител на „Бикомед“ООД, в която декларира, че мед.изделия имат нанесена
„СЕ“ маркировка и че участникът отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ и
притежава сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за срока
на валидността на офертата; Декларация по чл.39, ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд; каталог за медицинските изделия
от обособена позиция 2, номенклатура 2.12; Заверено копие с гриф „Вярно с
оригинала“ на Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла
на чл.10, ал2 „ALP”, Швейцария, с което оторизира участника „БИКОМЕД“ ООД да
представлява ALP в България - е оригинал и превод на български език;
2.9. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 2, номенклатура 2.13 участникът е представил Приложение №2 и Приложение №
2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Заверено копие на Сертификат ISO 13485:2003,
издаден на името на производителя “ALCON” САЩ, в оригинал и превод на
български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на оригинал и превод
на български на ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството, на името на производителя “ALCON” САЩ ведно с приложения към
него; Декларация за съответствие; Декларация от Иванка Петрова Печева,
управител на „Бикомед“ООД, в която декларира, че мед.изделия имат нанесена
„СЕ“ маркировка и че участникът отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ и
притежава сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за срока
на валидността на офертата; Декларация по чл.39, ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд; каталог за медицинските изделия
от обособена позиция 2, номенклатура 2.13; Заверено копие с гриф „Вярно с
оригинала“ на Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла
на чл.10, ал2 „ALP”, Швейцария, с което оторизира участника „БИКОМЕД“ ООД да
представлява ALP в България - е оригинал и превод на български език;
2.10. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№2, номенклатура 2.14 участникът е представил Приложение №2 и Приложение
№2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
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отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Заверено копие на Сертификат ISO 13485:2003,
издаден на името на производителя “ALCON” САЩ, в оригинал и превод на
български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на оригинал и превод
на български на ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството, на името на производителя “ALCON” САЩ ведно с приложения към
него; Декларация за съответствие; Декларация от Иванка Петрова Печева,
управител на „Бикомед“ООД, в която декларира, че мед.изделия имат нанесена
„СЕ“ маркировка и че участникът отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ и
притежава сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за срока
на валидността на офертата; Декларация по чл.39, ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд; каталог за медицинските изделия
от обособена позиция 2, номенклатура 2.14; Заверено копие с гриф „Вярно с
оригинала“ на Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла
на чл.10, ал2 „ALP”, Швейцария, с което оторизира участника „БИКОМЕД“ ООД да
представлява ALP в България - е оригинал и превод на български език;
2.11. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 3, номенклатура 3.1 участникът е представил Приложение №2 и Приложение №
2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Заверено копие на Сертификат ISO 13485:2003,
издаден на името на производителя “ALCON” САЩ, в оригинал и превод на
български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на оригинал и превод
на български на ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството, на името на производителя “ALCON” САЩ ведно с приложения към
него; Декларация за съответствие; Декларация от Иванка Петрова Печева,
управител на „Бикомед“ООД, в която декларира, че мед.изделия имат нанесена
„СЕ“ маркировка и че участникът отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ и
притежава сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за срока
на валидността на офертата; Декларация по чл.39, ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд; каталог за медицинските изделия
от обособена позиция 3, номенклатура 3.1; Заверено копие с гриф „Вярно с
оригинала“ на Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла
на чл.10, ал2 „ALP”, Швейцария, с което оторизира участника „БИКОМЕД“ ООД да
представлява ALP в България - оригинал и превод на български език;
2.12. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 3, номенклатура 3.3 участникът е представил Приложение №2 и Приложение №
2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД”.
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Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици, Декларация за
съгласие с клаузите на договора; Заверено копие на Сертификат ISO 13485:2003,
издаден на името на производителя “ALCON” САЩ, в оригинал и превод на
български език; Заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на оригинал и превод
на български на ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството, на името на производителя “ALCON” САЩ ведно с приложения към
него; Декларация за съответствие; Декларация от Иванка Петрова Печева,
управител на „Бикомед“ООД, в която декларира, че мед.изделия имат нанесена
„СЕ“ маркировка и че участникът отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ и
притежава сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за срока
на валидността на офертата; Декларация по чл.39, ал.1, т.1, буква “д“ от ППЗОП за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд; каталог за медицинските изделия
от обособена позиция 3, номенклатура 3.1; Заверено копие с гриф „Вярно с
оригинала“ на Оторизационно писмо от упълномощения представител по смисъла
на чл.10, ал2 „ALP”, Швейцария, с което оторизира участника „БИКОМЕД“ ООД да
представлява ALP в България - оригинал и превод на български език;
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение отварянето
на ценовите предложения на участниците да се извърши на 18.03.2019 год. от
11:00 часа в Заседателната зала на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“АД,
гр.Стара Загора, ул.“Генерал Столетов“ 2.
Комисията приключи своята работа на 08.03.2019г.
ІІІ. На 18.03.2019 год. в 11:00 часа, комисията продължи своята работа в
трето, заседание в следния състав:
Председател:
Д-р Пламен Драгомиров Драганов – началник на клиника Очни болести
Членове:
Лидия Желева Тотева – мед.сестра очна операционна
Адв.Татяна Кекевска
Ваня Богданова – Ръководител Обществени поръчки
Желязка Костадинова Цанева – фелдшер болнична аптека
Резервни членове:
Д-р Ивайло Стефанов Дочев – лекар в отделение Очни болести
Катерина Чалъкова – Организатор ЗОП
Гл. мед. сестра Таня Радевска
Поради отсъствие на основния член Ваня Богданова, същата бе заменена от
резервния член Катерина Чалъкова.

“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД”.
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На заседанието на комисията не присъстваха участници или техни
упълномощени представители или представители на средствата за масова
информация.
1. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участника „РСР“ ЕООД. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в
офертата на участника за Обособена позиция № 1, номенклатура № 1.5, за
Обособена позиция № 2, номенклатури № 2.4 и 2.6.
Във всеки плик 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
посочената обособена позиция.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника.
2. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участника
„БИКОМЕД“ ООД. Комисията отвори запечатаните непрозрачни
пликове в офертата на участника за Обособена позиция № 2 – Хирургични
консумативи за офталмология, номенклатури № 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.11,
2.12, 2.13, 2.14; Обособена позиция № 3 –Консумативи за офталмология за
факоапарат INFINITI, номенклатури № 3.1 и 3.3.
Във всеки плик 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
посочената обособена позиция.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
IV. 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 „РСР“ ЕООД за Обособена
позиция № 1, номенклатура № 1.5 надвишава пределната стойност, посочена от
възложителя за тези номенклатура в техническата спецификация, поради което
комисията приема, че ценовото предложение на участника за тези номенклатура
не отговаря на условията на възложителя, посочени на стр. 9 раздел ІІІ: „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 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 предлага на
възложителя да острани от участие в процедурата „РСР“ ЕООД за Обособена
позиция № 1, номенклатура № 1.5.
Ценовото предложение на участника за Обособена позиция №№ 2,
номенклатури № 2.4 и 2.6 не надвишават пределната стойност, посочена от
възложителя за тези номенклатура в техническата спецификация,
Предложените от участника цени на номенклатурите са посочени в
Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол.
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
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2. Ценовите предложения на участника „БИКОМЕД“ ООД за Обособени
позиции № 2, номенклатури № 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14;
Обособена позиция № 3, номенклатури № 3.1 и 3.3. не надвишават пределната
стойност, посочена от възложителя за тези номенклатури в техническата
спецификация,
Предложените от участника „БИКОМЕД“ ООД цени на номенклатурите са
посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол.
V. 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 № 2, ном. 2.2:
 На първо място – участникът „БИКОМЕД“ ООД със 100т.
2. За обособена позиция № 2, ном. 2.3:
 На първо място – участникът „БИКОМЕД“ ООД със 100т.
3. За обособена позиция № 2, ном. 2.4:
 На първо място – участникът „РСР“ ЕООД със 100т.
 На второ място – участникът „БИКОМЕД“ ООД с 97,69т.
4. За обособена позиция № 2, ном. 2.5:
 На първо място – участникът „БИКОМЕД“ ООД със 100т.
5. За обособена позиция № 2, ном.2.6:
 На първо място – участникът „БИКОМЕД“ ООД със 100т.
 На второ място – участникът „РСР“ ЕООД с 99,86 т.
6. За обособена позиция № 2, ном.2.9:
 На първо място – участникът „БИКОМЕД“ ООД със 100т.
7. За обособена позиция № 2, ном.2.11:
 На първо място – участникът „БИКОМЕД“ ООД със 100т.
8. За обособена позиция № 2, ном.2.12:
 На първо място – участникът „БИКОМЕД“ ООД със 100т.
9. За обособена позиция № 2, ном.2.13:
На първо място – участникът „БИКОМЕД“ ООД със 100т.
10.

За обособена позиция № 2, ном.2.14:
 На първо място – участникът „БИКОМЕД“ ООД със 100т

11.

За обособена позиция № 3, ном.3.1:
 На първо място – участникът „БИКОМЕД“ ООД със 100т.
“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
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12. За обособена позиция № 3, ном.3.3:
 На първо място – участникът „БИКОМЕД“ ООД със 100т.
VІ. Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнители следните
участници за следните номенклатури от обособените позиции:
1. „БИКОМЕД“ ООД за обособена позиция № 2, номенклатура № 2.2, 2.3,
2.5, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13 и 2.14 и за обособена позиция № 3, номенклатура №
3.1 и 3.3;
2. „РСР“ ЕООД за обособена позиция № 2, номенклатура № 2.4.
VІІ. Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата на
основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП за Обособени позиции № 1, номенклатури №
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, Обособени
позиции №2, номенклатури № 2.1, 2.7, 2.8, 2.10, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, Обособени
позиции №3, номенклатури № 3.2, 3.4 и 3.5 – не е подадена нито една оферта за
тези номенклатури.
VІІІ.
Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата на
основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП за Обособена позиция № 1- номенклатура №
1.5, тъй като подадената от участника „РСР“ ЕООД е неподходяща – участникът е
подал ценово предложение за тази номенклатура, което надхвърля пределната
цена, посочена от възложителя в техническата спецификация, неразделна част от
утвърдената документация.
Комисията приключи своята работа на 27.03.2019 г.
Настоящият доклад, всички протоколи от работата на комисията,
приложенията към тях, офертите на участниците и утвърдената докуменатция,
заедно с приложенията към нея са предадени на възложителя на 28.03.2019г.
Възложителят е получил доклада на комисията, всички протоколи от работата
на комисията, приложенията към тях, офертите на участниците и утвърдената
документация, заедно с приложенията към нея на 28.03.2019г.
Комисия:
Председател:
Д-р Пламен Драгомиров Драганов – ..............................................................
Членове:
Лидия Желева Тотева – ...................................................................................
Адв.Татяна Кекевска – ...................................................................................
Катерина Чалъкова – ......................................................................................
Желязка Костадинова Цанева – ......................................................................

“Периодична доставка на медицински изделия и консумативи,
необходими за дейността на отделение по очни болести в
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД”.
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