П Р О Т О К О Л № 1/11.09.2019г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, на 11.09.2019 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура
по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ортопедични импланти
и консумативи, необходими за дейността на ортопедична операционна в УМБАЛ „Проф. д-р
Стоян Киркович"АД , гр. Стара загора“, назначена със Заповед № РД-10-630/09.09.2019 год,
в следния състав:
Председател:
1. Доц. д-р Валентин Димитров Васев – ВР.И.Д. Началник Клиника по ортопедия и
травматология
Членове:
2. Доц. д-р Недко Иванов Димитров - ВР.И.Д. Началник Отделение по ортопедия и
травматология
3. Д-р Бисер Александров Макелов – лекар в Клиника по Ортопедия и
травматология
4. Адв. Татяна Кекевска – външен експерт
5. Таня Радевска – главна мед. сестра
Резервни членове:
1. Катерина Чалъкова – юрисконсулт ЗОП
2. Желязка Цанева – фелдшер в болнична аптека
3. Д-р Живко Желязков – зам. директор по управление на мед. дейности
Поради ползване на платен годишен отпуск от редовния член на комисията Д-р Бисер
Макелов същия бе заменен от резервния член Д-р Живко Желязков.
Комисията проведе своето първо заседание.
I. Председателя на комисията обяви Заповед № РД-10-630/09.09.2019. 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 приемо-предавателен протокол от
11.09.2019 г., изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП е получил от деловодителя в
деловодството на възложителя списък с постъпилите оферти, ведно с 4/четири/ плика с
документи със следните входящи номера:
1.
„ИМПЛАНТ Г“ ЕООД – гр. Етрополе, ул.“Асеновска“ 4, Вх. № ПД – 03170/15.08.2019г., 08:30 часа;
2.
„ТИТАНИКА 2008“ ЕООД – гр. Пловдив, ул. „Кирил Христов“ 8, ет.1, ап.1 и 6,
Вх. № ПД – 03- 178/21.08.2019г., 09:19 часа;
3.
„СИКО ФАРМА“ ЕООД – гр. София, ул.“Брегалница“ 47, Вх. № ПД – 03182/27.08.2019г., 09:05 часа;
4.
„МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. София, ж.к. Младост, ул.
„Димитър Моллов“ 28Б, Бх. № ПД – 03 -187/09.09.2019г., 09:20 часа;
II. 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.
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III. 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, 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.
IV. Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на тяхното
постъпване:
1. Отвори се опаковката на „ИМПЛАНТ Г“ 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: “ЕЕДОП „Имплант Г“ ООД“.
1.1 Членовете на комисията установиха наличието на 7/седем/ запечатани
непрозрачни плика с надпис:
„Общи документи Позиция 41-46“
„Предлагани Ценови параметри Поз 41“
„Предлагани Ценови параметри Поз 42“
„Предлагани Ценови параметри Поз 43“
„Предлагани Ценови параметри Поз 44“
„Предлагани Ценови параметри Поз 45“
„Предлагани Ценови параметри Поз 46“
2. Отвори се опаковката на „ТИТАНИКА 2008“ 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: “ЕЕДОП“.
2.1 Членовете на комисията установиха наличието на документи и 10/десет/
запечатани непрозрачни плика с надпис:
Предлагани ценови параметри по Обособена позиция № 2 „Допълнителни
Медицински изделия и консумативи“ всички номенклатури от №56 вкл. до №111 вкл.“;
Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №1 „Основни медицински
изделия“, ном.47;
Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №1 „Основни медицински
изделия“, ном.48;
Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №1 „Основни медицински
изделия“, ном.49;
Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №1 „Основни медицински
изделия“, ном.50;
Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №1 „Основни медицински
изделия“, ном.51;
Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №1 „Основни медицински
изделия“, ном.52;
Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №1 „Основни медицински
изделия“, ном.53;
Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №1 „Основни медицински
изделия“, ном.54:
Предлагани ценови параметри по Обособена позиция №1 „Основни медицински
изделия“, ном.55;
3. Отвори се опаковката на „СИКО ФАРМА“ 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: “ЕЕДОП“.
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3.1 Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1/един/
запечатан непрозрачен плик с надпис:
„Предлагани ценови параметри“;
4. Отвори се опаковката на „МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 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: “ЕЕДОП МТИ ООД“.
4.1 Членовете на комисията установиха наличието на документи и 5/пет/ запечатани
непрозрачни плика с надпис:
„Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №1 – „Основни
медицински изделия и консумативи“, ном.№1;
„Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №1 – „Основни
медицински изделия и консумативи“, ном.№2;
„Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №1 – „Основни
медицински изделия и консумативи“, ном.№3;
„Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №1 – „Основни
медицински изделия и консумативи“, ном.№4;
„Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция №1 – „Основни
медицински изделия и консумативи“, ном.№5;
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
III. Комисията продължи своята работа на 19.09.2019г. от 11:00 часа в следния състав:
Председател:
1. Доц. д-р Валентин Димитров Васев – ВР.И.Д. Началник Клиника по ортопедия
и травматология
Членове:
2. Доц. д-р Недко Иванов Димитров - ВР.И.Д. Началник Отделение по ортопедия
и травматология
3.Катерина Чалъкова – юрисконсулт ЗОП
4. Адв. Татяна Кекевска – външен експерт
5. Таня Радевска – главна мед. сестра
Комисията започна работа по разглеждане на посочените от участниците в еЕЕДОП
данни относно поставените от възложителя изисквания към личното им състояние и
критерии за подбор.
1. Комисията установи, че участникът „ИМПЛАНТ Г“ ЕООД е представил еЕЕДОП на
електронен носител, подписан с ел. подпис от управителите Иван Герчев и Димитър Герчев и
същият разпечатан на хартиен носител.
Участникът е представил заверено с гриф „Вярно с оригинала“ копие на безсрочно
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия с Рег. № IV–P-T/MИ-942/11.03.2013г.;
заверено с гриф „Вярно с оригинала“ копие на Разрешение за производство на лекарства;
заверено с гриф „Вярно с оригинала“ копие на Сертификат ISO 9001:2015 с обхват
производство на ендопротези; заверено с гриф „Вярно с оригинала“ копие на Сертификат
EN ISO 13485:2016 с обхват проектиране и производство на медицински изделия –
имплантируеми тотални протези на тазобедрена става; Удостоверение за регистрация от АВ.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията,
свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или
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социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на
информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна
информация във връзка с процедурата 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 с рег № IV-P-T/МИ 942/11.03.2013г., издадено от ИАЛ; и е вписан в търговски регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 10
изпълнени доставки, сред които:
УМБАЛ Проф.Стоян Киркович, Доставка на ендопротези Сума 280000 BGN
(Bulgarian Lev) Начална дата19-05-2014 Крайна дата19-05-2016;
МБАЛ Царица Йоана – Исул, Доставка на ендопротези Сума 15600 BGN
(Bulgarian Lev) Начална дата07-08-2014Крайна дата07-08-2015;
СБАЛОТ проф.Бойчо Бойчев, Доставка на ендопротези Сума 96000 BGN
(Bulgarian Lev) Начална дата15-09-2014Крайна дата15-09-2015;
ВМА СОфия, Доставка на ендопротези Сума141300 BGN (Bulgarian Lev) Начална
дата13-01-2015Крайна дата13-01-2018 и др.
В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът не е декларирал дали
осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от
ЗМИ.
Във връзка с гореизложеното и изискванията на Възложителя в раздел ІV.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, т. 3.3, стр. 11
от утвърдената документация, участникът следва
в срок от 5 /пет/работни дни от
получаване на настоящия протокол да представи на Възложителя нов еЕЕДОП с коректно
попълнена информация в раздел В: Технически и професионални способности,
Управление на веригата на доставка, а именно - осигурява и поддържа ли
документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.
В раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление „участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификат, но не попълнил
данните на сертификата. Комисията взе под внимание факта, че участникът е представил
заверено ксерокопие на Сертификат по стандарт ISO 9001:2015 и приема, че учасникът е
изпълнил изискването на Възложителя в раздел ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ,
СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, т. 3.2 на стр. 10 от утвърдената документация.
2. Комисията установи, че участникът „ТИТАНИКА 2008“ ЕООД е представил
еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя Вичо Михайлов Вичев.
Участникът е представил Опис на документите.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
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, подаване на неверни данни, укриване на
информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна
информация във връзка с процедурата 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 с рег № IV-P-T/МИ 553/30.04.2010г. ведно с разрешително за промяна № IV-П-Т/ МИ-1258/10.12.2015г.; и е
вписан в търговски регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки, сред които:
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Доставка на медицински изделия за ортопедична, хирургична, урологична, и
кардиологична дейност необходими за лечението на пациентите на МБАЛ "Добрич"; 50428.67
BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 12-04-2017 Крайна дата 12-04-2018 Получатели
Многопрофилна болница за активно лечение "Добрич" АД;
Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за
нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовкси" АД - гр.
КърджалиСума569675 BGN (Bulgarian Lev)Начална дата01-07-2015Крайна дата04-092017ПолучателиМногопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" АД;
В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че
прилага всички системи за управление на веригата на доставка.
В раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление„ участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификат, но не попълнил
данните на сертификата. Комисията взе под внимание факта, че участникът е представил
заверено ксерокопие на Сертификат по стандарт ISO 9001:2015 с рег. № 049-2347К/19.01.2018 с област на приложение: Търговия с медицински изделия, валиден до
21.12.2021г.Издаден(о) от"Ай Кю Серт", акредетиран от ИА "Българска служба за
акредитация", Сертификат № 9 ОСС/01.11.2017г.
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 „ТИТАНИКА
2008“ ЕООД.
3.
Комисията установи, че участникът „СИКО ФАРМА“ ЕООД е представил еЕЕДОП
на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителите Борис Аспарухов Георгиев и
Виктор Ефтимов Райков.
Участникът е представил Опис на документите.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
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, подаване на неверни данни, укриване на
информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна
информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за
изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност участникът е посочил, че притежава
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия с рег № IV-Р-Т/МИ-249/09.01.2008 и
е вписан в търовския регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки, сред които:
Коленни ендопротези,тазобедрени ендопротези и остеосинтеза Сума 2657000
BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 05-01-2014 Крайна дата 30-01-2017 Получатели
Военномедицинска Академия – гр.София;
Описание Коленни ендопротези, тазобедрени ендопротези и остеосинтеза Сума
1619000 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 02-01-2016 Крайна дата 30-01-2017
ПолучателиУМБАЛ /"Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен;
Описание Коленни ендопротези, тазобедрени ендопротези и остеосинтеза
Сума5855000 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 02-01-2014 Крайна дата 30-01-2017
Получатели СБАЛО ”Проф.Бойчо Бойчев” ЕАД;
В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът е не е декларирал,
дали осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4
от ЗМИ.
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Във връзка с гореизложеното и изискванията на Възложителя в раздел ІV.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, т. 3.3, стр. 11
от утвърдената документация, участникът следва
в срок от 5 /пет/работни дни от
получаване на настоящия протокол да представи на Възложителя нов еЕЕДОП с коректно
попълнена информация в раздел В: Технически и професионални способности,
Управление на веригата на доставка, а именно - осигурява и поддържа ли
документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.
В раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление „участникът е отбелязъл с „да“, че притежава сертификат“, че притежава
сертификат, но не попълнил данните на сертификата, каквото е изискването на Възложителя
в раздел ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, т.
3.2 на стр. 10 от утвърдената документация.
Възложителят дава възможност на участника, в срок от 5 /пет/работни дни от
получаване на настоящия протокол, да представи нов еЕЕДОП:
 с коректно попълнена информация в раздел В: Технически и
професионални способности, Управление на веригата на доставка, а именно осигурява ли и поддържа ли участникът документирана система, съгласно изискванията на
чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;
 с коректно попълнена информация в раздел Г: „Схеми за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление“ какъв сертификат притежава,
обхвата му, до кога е валиден и органът, който го е издал.
4. Комисията установи, че участникът „МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“
ООД е представил еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя
Йонка Христова Гетова- Христанова, Славина Христанова Христанова – прокурист и
Йордалина Димитрова - пълномощник.
Участникът е представил Опис на документите заверено с гриф „Вярно с оригинала“
копие на безсрочно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия с Рег. № IV–PT/MИ 089/23.10.2007г., ведно с приложение към него и разрешения за промяна; Декларация
за съответствие с критерийте за подбор – извършени доставки, ведно с Удостоверение за
добро изпълнение от УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ЕАД, гр. Плевен; Декларация от
управителя Йонка Христова Гетова- Христанова, в която декларира, че „МЕДИЦИНСКИ
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД осигурява и поддуържа документирана система съгласно
изискванията на чл. 82, ал.3 и ал.4 от ЗМИ, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ копие на
Сертификат за система за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2015.
След разглеждане на подадения от учасника еЕЕДОП комисията установи следното:
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, подаване на неверни данни, укриване на
информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна
информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за
изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност участникът е посочил, че притежава
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия с рег № IV-Р-Т/МИ 089/23.10.2007г.
Обхваща всички видове медицински изделия с кодове от 01 до 15 включително;
Разрешението е безсрочно и е вписан в търовския регистър.
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал следните
изпълнени доставки, сред които:
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Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране Сума680550.00
BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 01-04-2016 Крайна дата 01-04-2018 ПолучателиУМБАЛ
"Георги Странски" ЕАД - Плевен, гр.Плевен, бул. „Г.Кочев” 8А, тел.064/886444;
В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал, че
осигурява и поддържа документирана система,съгласно изискванията на чл.82,ал.3 и 4 от
ЗМИ и че притежава Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015, с № СИБ109
170007, издаден на 22.02.2018г., с валидност - 21.02.2020г., собхват: Консултация,
маркетинг и търговия, обучение, инженеринговаи сервизна дейност на медицински и
лабораторни изделия, като апаратура, оборудване, и инструменти, микроскопска, оптична,
лазерна, стерилизационна техника, научно-изследователска апаратура и резервни части за
тях; медицински и лабораторни консумативи; реактиви; препарати и материали за
почистване, дезинфекция и стерилизация. Прилагане на добри дистрибуторски
практики.Издаден(о) от Сертификация и Инспекция България ООД;
В раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление „участникът е декларирал, че притежава Сертификат за управление на
качеството ISO 14001:2015, с № EMS-6045/ ANS , издаден на 31.01.2019 г., с валидност 09.02.2022 г., с обхват: Търговия, маркетинг, консултация, обучение, инженерингова и
сервизна дейност на медицински и лабораторни изделия, апаратура, оборудване,
инструменти и консумативиИздаден(о) отРина за сертификация на системи за управление по
отношение на околната среда.
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 „МЕДИЦИНСКИ
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
Комисията приключи своята работа на 20.09.2019г и ще продължи с тазглеждането на
предложенията за изпълнение на участниците след изтичане на 5 дневния срок, даден на
„ИМПЛАНТ Г“ ЕООД и „СИКО ФАРМА“ ЕООД за предоставяне на коректно попълнен
еЕЕДОП.
Комисия:
Председател:
1. Доц. д-р Валентин Димитров Васев ...................................
Членове:
2.

Доц. д-р Недко Иванов Димитров .....................................

3.

Катерина Чалъкова ..........................................................

4.

Адв. Татяна Кекевска .......................................................

5.

Таня Радевска ..................................................................
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