П Р О Т О К О Л № 2/22.01.2019г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията

Днес, на 22.01.2019 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на открита
процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодична
доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на
отделение по очни болести в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД, назначена със
Заповед № РД-10-856/28.12.2018 год, в следния 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
4. Поради отсъствие на основния член Ваня Богданова, същата бе заменена от
резервния член Гл. мед. сестра Таня Радевска
проведе своето второ заседание.
I.
В закрито заседание 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
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 окито 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.
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;
 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
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
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
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
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
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;
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;
Комисията приключи своята работа на 08.03.2019г.
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.

