УТВЪРДИЛ:…………………….

Дата: 06.01.2020г.
ДОКЛАД
По чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП

Днес, 30.12.2019г. 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 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, на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от
ППЗОП изготви настоящия доклад за резултататите от работата си.
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:
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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, 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.
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“.
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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“.
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.
V. Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 19.09.2019г. от 11:00 часа в
следния състав:
Председател:
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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
Поради ползване на платен годишен отпуск от редовния член на комисията Д-р
Бисер Макелов и резервния член д-р Живко Желязков, последният бе заменен от резервния
член Катерина Чалъкова.
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 участника 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 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 лева;
начална дата19-05-2014г. - крайна дата 19-05-2016г.;
МБАЛ Царица Йоана – Исул, Доставка на ендопротези; Сума 15600 лева; начална
дата 07-08-2014г. - крайна дата 07-08-2015г.;
СБАЛОТ проф. Бойчо Бойчев, Доставка на ендопротези Сума 96000 лева; начална
дата15-09-2014г. - Крайна дата 15-09-2015г.;
ВМА София, Доставка на ендопротези; Сума 141300 лева; начална дата 13-012015г. - крайна дата13-01-2018г. 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
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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 участника 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:
Доставка на медицински изделия за ортопедична, хирургична, урологична, и
кардиологична дейност необходими за лечението на пациентите на МБАЛ "Добрич"; сума
50428.67 лева, начална дата 12-04-2017г. – крайна дата 12-04-2018г., получател:
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.
Кърджали, сума569675 BGN (Bulgarian Lev), начална дата 01-07-2015г. - крайна дата 04-092017г. – с получател: Многопрофилна 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. № 049-2347-К/19.01.2018 с област
на приложение: Търговия с медицински изделия, валиден до 21.12.2021г., издаден 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.
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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 участника 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 лева;
начална дата 05-01-2014г. - крайна дата 30-01-2017г., получател: Военномедицинска Академия
– гр. София;
Описание Коленни ендопротези, тазобедрени ендопротези и остеосинтеза Сума
1619000 лева, начална дата 02-01-2016 Крайна дата 30-01-2017 Получател: УМБАЛ /"Д-р
Георги Странски" ЕАД – Плевен;
Описание Коленни ендопротези, тазобедрени ендопротези и остеосинтеза Сума
5855000 лева; начална дата 02-01-2014г. - крайна дата 30-01-2017г.; получател: 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.
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.
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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–P-T/MИ
089/23.10.2007г., ведно с приложение към него и разрешения за промяна; Декларация за
съответствие с критериите 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 участника 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:
Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране; Сума 680550.00
лева; Начална дата 01-04-2016г. - Крайна дата 01-04-2018г.; Получател: УМБАЛ "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 притежава Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015, с № СИБ109
170007, издаден на 22.02.2018г., с валидност - 21.02.2020г., с обхват: 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 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 консумативи,
издаден от Рина 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.
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На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията указва на „ИМПЛАНТ Г“ ЕООД, в
срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, нов еЕЕДОП
в електронене вид, подписан с електронните подписи надвамата управители на дружеството, в
който да 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.
Комисията приключи своята работа на 25.09.2019г. и ще продължи с разглеждането на
предложенията за изпълнение на участниците след изтичане на срока от пет работни дни,
даден на „ИМПЛАНТ Г“ ЕООД и „СИКО ФАРМА“ ЕООД за предоставяне на нов еЕЕДОП.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, препис от Протокол № 1 е изпратен на всички
участници в деня на публикуването му в профила на купувача на лечебното заведение, в
електронното досие на процедурата.
VІ. На 03.10.2019 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 Катерина Чалъкова, проведе своето второ
заседание.
I. Председателя на комисията съобщи, че в деловодството на лечебното заведение са
постъпили:
1. Запечатан плик от „ИМПЛАНТ Г“ ООД с Вх.№ ПД-03-198/01.10.2019г;
2. Запечатан плик от „СИКО-Фарма“ ЕООД с Вх.№ ПД-03-199/02.10.2019г;
II. Комисията установи, че всички постъпили документи от участниците са в срока,
определен от комисията с предходен протокол – пет работни дни от получаване от участниците
на Протокол 1/11.09.2019г.
Комисията разгледа представените от участниците документи и CD и установи
следното:
1. „ИМПЛАНТ Г“ ЕООД е представил еЕЕДОП на диск, в който, в поле „Управление на
веригата на доставка“ участникът е декларирал, че осигурява и поддържа документирана
система съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.
С оглед горните констатации комисията приема, че участникът „ИМПЛАНТ Г“ ЕООД е
изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/11.09.2019г. и го допуска до последващо
участие в процедурата по ЗОП.
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2. „СИКО-Фарма“ ЕООД е представил Придружително писмо ведно с еЕЕДОП на диск,
в който:
в поле „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал,
че осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл.82, ал.4 от
ЗМИ;
раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за
екологично управление“ участникът е декларирал, че притежава Сертификат N 36332/18/S
ISO 9001:2015, валиден до 13.09.2021 г., обхват:" Търговия с медицински изделия и
инструменти", Издаден(о) от RINA Services s.p.a;
С оглед горните констатации комисията приема, че участникът „СИКО-Фарма“ ЕООД е
изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/11.09.2019г. и го допуска до последващо
участие в процедурата по ЗОП.
Комисията продължи своята работа по разглеждане на предложенията на участниците за
изпълнение на поръчката.
3.
Комисията започна разглеждане разглеждане на предложението за изпълнение
на поръчката на на „ИМПЛАНТ Г“ ЕООД.
Участникът е подал предложения за изпълнение на поръчката за номенклатури №
41, 42, 43, 44, 45, 46 от обособена позиция № 1. Представено е предложение за изпълнение на
поръчката за посочените номенклатури – Приложение № 2 по образеца на възложителя,
съдържащо изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя и Приложение №
2А - последното на хартиен носител и на диск.
Участникът е представил декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и ал. 2 от
ЗОП; декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; декларация за спазване на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, б. „д“ от ППЗОП; декларация за съгласие с
клаузите на договора; декларация за срока на валидност на офертата; декларация, че
изделията, оферирани от участника са с нанасена СЕ маркировка и участникът поддържа
система СЕ, свързана със съответните директиви; декларация за остатъчен срок на годност на
доставяните медицински изделия, каталог; инструкция за употреба; копия на макети на
опаковка с нанесена СЕ маркировка.
Комисията разгледа предложението на участника за изпълнение на поръчката и
представените с него документи и намира, че то отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ИМПЛАНТ Г“
ЕООД.
4.
Комисията започна разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на
„ТИТАНИКА 2008“ ЕООД.
Участникът е подал предложения за изпълнение на поръчката за номенклатури № 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 от обособена позиция № 1. Представено е предложение за изпълнение
на поръчката за посочените номенклатури – Приложение № 2 по образеца на възложителя,
съдържащо изявленията на участника, съгласно изискванията на възложителя и Приложение №
2А -последното на хартиен носител и на диск; декларация по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; декларации за съотвествие за ном. № 50 и 54, 55, 48, 49, 52, 51, 53, 49,
52, 53, 49, 52, 53, 51, 53, 50, 52, 51, 49, 48, 48, 54, 47 – в преводи на български език;
декларация, че оферираните мдециниские изделия имат нанесена СЕ маркировка; декларация
за срок на валидност на офертата; декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39,
ал.1, т.1, б. „д“ от ППЗОП; декларация за гаранционния срок на медицинските изделия;
декларация, че в случай, че договорената цена на мед. изделие и консуматив стане по-ниска от
договорената, възложителят ще заплаща изделията на по-ниска цена; каталози за:
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уникондиларна колянна протеза; Pavi qatro; MBA HAP – безциментно ендопротезиране вкл.
стебла с отвор за модулен адаптор – безциментно ендопротезиране, вкл. безциментно двойно
подвижна ацетабуларна глава; Cer Bipolar Head - еднополюсна протеза с БИ - артикуларна
глава; Cer Bipolar Head – еднополюсна протеза с БИ – артикуларна глава; Pavi Head –
еднополюсна протеза с БИ - артикуларна глава и циментно полирано стебло; MULER MBA система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента ; MULER MBA –
система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с полирана бедрена компонента; Pavi Cer
Bipolar – безциментна протеза със стебло, покрито с титаниева плазма; раменна протеза Arrow
Reverse; оторизационно писмо от Metrimed; пълномощно от Groupe Lipine; писмо от OHST
MEDIZINTECHNIK AG; оторизационно писмо от ProSpon; оторизационно писмо от FH
ORTHOPEDICS; инструкции за употреба.
Участникът е подал предложения за изпълнение на поръчката за номенклатури № от 56
до 111 вкл. от обособена позиция № 2.
Представил е предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 –
Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, съгласно
изискванията на възложителя и Приложение № 2А -последното на хартиен носител и на диск;
декларация по чл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС от управителя на участника; декларация
за съгласие с клаузите на договора; декларация за съответствие за ном. №№ 56, 62, 64, 65, 66,
67,68, 69, 70,71,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96, 97, 98, 99, 100, 101,102, 103, 109,
110, 111 – в превод на български език; декларация за съотвествие за ном. №№ 59 и 60;
декларация за съответствие за ном. № 61; ЕС декларация за съответствие за ном. №№ 72 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 106, 107, 108; ЕС декларация за съответствие за ном. 105; ЕО
декларация за съответствие за ном. 104; СЕ декларация за съответствие за ном. 57; декларация
за нанесена СЕ маркировка; декларация за срок на валидност на офертата; декларация за
спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, б. „д“ от ППЗОП; декларация за
гаранционния срок на медицинските изделия; декларация, че в случай, че договорената цена
на мед. изделие и консуматив стане по-ниска от договорената, възложителят ще заплаща
изделията на по-ниска цена; каталози за: за стабилизираща плака за трохантер, костен цимент
с нисък вискозитет; костен цимент със среден вискозитет; тазобедрен спейсър тип „Чарли“;
тазобедрен спейсър тип „Чарли“ ХL; колянен спейсър; колянен спейсър; хумерални заключващи
плаки (ограничен контакт); хумерални заключващи плаки (пълен контакт); хумерална плака с
малка контактна площ; заключваща плака за проксимален хумерус с удължена част;
заключваща плака за проксимален хумерус; заключваща плака за проксимален хумерус
(ограничен контакт); заключваща плака за радиус лява и дясна; заключваща плака за радиус
лява и дясна (пълен контакт); анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна;
анатомична заключваща плака радиус лява и дясна (пълен контакт); стандартна
реконструктивна плака материал; стандартна реконструктивна плака (пълен контакт);
заключваща реконструктивна плака; заключваща реконструктивна плака (пълен контакт);
тибиална L –образна плака; плака пет аУ; закл. Плака за пета; тибиална Т- плака; тибиална
лбъжицоподобна плака; тибиална плака детелина; ¼ тубуларна плака – метапаркална; дистална
бедрена плака; дистална бедрена плака (ограничен контакт); проксимална тибиална плака;
проксимална тибиална плака (ограничен контакт); дистална тибиална плака; дистална тибиална
плака (ограничен контакт); кондилна плака; широка права плака; широка права плака
(ограничен контакт); тясна права плака; тясна права плака (ограничен контакт); заключваща
тибиална плака L –плака; L –плака 95 градуса; L –плака 90 градуса с ъгъл; 1/ 3 тубуларна плака
за фибула; плака за фибула;; плака за фибула (подсилена); канюлирана винтове Ф 7; DHS плака;
DHS плака; DHS плака; Система за пластично възстановяване на предна кръстна връзка;
силиконова ендопротеза за пръст; еластични ендери титаниеви; бедрен реконструктивен къс
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пирон; бедрен реконструктивен дълъг пирон ляви десен; каршнерови спици; комплект за
Вебер; стерилен комплект за външна фиксация ....; оторизационно писмо от Hospital Equipment
Manifacturing Company; писмо за упълномощаване от Laboratorios SL S.А; пълномощно от
Groupe Lepine; оторизационно писмо от Медин АД Чехия; оторизационно писмо от Beznoska;
споразумение за представителство между Hospital Equipment Manifacturing Company и CMC
Medical Devices & Drugs S.L.; потвърждение от Laboratorios SL S.А за упълномощен представите
за Европа – Sinimed Sarl Франция; каталог за ном. №№ 6263, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111,
каталог за ном. №№ 59, 60, 61; каталог за ном. № 105; каталог за ном. № 104; каталог за ном. №
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 106, 107, 108; каталог за безциментно ендопротезиране,
вкл. безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло; каталог за безциментно
ендопротезиране, вкл. стебла с отвор за модулен адаптор; каталог за еднополсна протеза;
каталог за Muller MBA; каталог за Muller MBA; каталог за PAVI CER BIPOLAR; каталог за ном.
57; каталог за ном. 58; инструкции за употреба за: стабилизираща плака за трохантер; костен
цимент с нисък вискозитет; костен цимент със среден вискозитет; тазобедрен спейсър тип
„Чарли“; тазобедрен спейсър тип „Чарли“ ХL; хумерални заключващи плаки (ограничен контакт);
хумерални заключващи плаки (пълен контакт); хумерална плака с малка контактна площ;
заключваща плака за проксимален хумерус; заключваща плака за проксимален хумерус(
ограничен контакт); заключваща плака с радиус лява и дясна; заключваща плака с радиус лява
и дясна (пълен контакт); анатомична закл. плака за радиус лява и дясна; анатомична закл.
плака за радиус лява и дясна (пълен контакт); стандартна реконструктивна плака; анатомична
закл. плака за радиус лява и дясна (пълен контакт); заключваща реконструктивна плака;
заключваща реконструктивна плака (пълен контакт); тибиална Т- образна плака; инструкции за
употреба на: заключваща плака за пет – лява и дясна; тибиална Т – плака; тибиална
лъжицоподобна плака; тибиална плака детелина; метакарпална ¼ тубуларна плака; дистална
бедрена плака; проксимална тибиална плака; проксимална тибиална плака ( ограничен
конктакт); дистална тибиална плака ( ограничен конктакт); кондилна плака; широка права
плака; широка права плака (ограничен контакт); тясна права плака; тясна права плака
ограничен контакт); заключваща тибиална L –плака; L- плака 95 градуса; L- плака 90 градуса с
ъгъл; 1/3 тибуларна плака за фибула; плака за фибула; плака за фибула (подсилена);
канюлирани винтове Ф 7; DHS плака; DHS плака; DCS плака, система за прастично
възстановяване на предна кръстна връзка; силиконова енд бедрен реконструктивен къс пирон
опротеза за пръст; еластични ендери титаниеви; бедрен реконструктивен къс пирон ляв и
десен; киршнерови спици.
Комисията разгледа предложението на участника за изпълнение на поръчката и
представените с него документи и намира, че то отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ТИТАНИКА
2008“ ЕООД.
5.
Комисията започна разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на
„СИКО ФАРМА“ ЕООД.
Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката от обособена позиция № 1 за номенклатури 6 до 40 включително и за номенклатури № 45 и № 46 – Приложение № 2 по
образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, съгласно изискванията на
възложителя.
Участникът е представил Приложение № 2А- на хартиен носител и диск; секларация за
срок на валидност на офертата; декларация за съгласие с клаузите на договора; декларация за
спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрилана заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, б. „д“ от ППЗОП; декларация по чл.
3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.; декларация за съотвествие от производителя Zimmer от
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16.09.2009г. – в превод на български език; декларация за съответствие EU326 А от
21.12.2010г., ревизия – в превод на български език; декларация за съответствие EU321 А от
30.04.2009г. – в превод на български език; декларация за съответствие от 22.04.2009г. - превод
на български език; декларация за съответствие EU315 А от 30.04.2009г. - превод на български
език; декларация за съответствие EU320 А от 12.01.2009г. - превод на български език;
декларация за съответствие от 05.09.2009г. - превод на български език; декларация за
съответствие от 23.04.2010г. - превод на български език; декларация за съответствие 324b,
рев. А от 30.11.2010г. – в превод на български език; декларация за съответствие 212с, рев. С от
30.11.2010г., ревизия – в превод на български език; декларация за съответствие 212d от
12.03.2009г. – в превод на български език; декларация за съответствие от 02.07.2009г.;
декларация за съответствие от 22.07.2009г. – в превод на български език; EU декларация за
съответствие 238 N А024, рев. 49 от от 10.01.2014г. - в превод на български език; в декларация
за съответствие от 07.06.2015г. – в превод на български език; декларация за съответствие от
10.01.2014г. –в превод на български език; EU декларация за съответствие IE 562462 от
10.01.2014г. - в превод на български език; EU декларация за съответствие от 06.12.2012г.;
декларация за нанесена CE маркировка; инструкции за употреба за честична колянна система;
инструкция за употреба на феморално стъбло fitmore; инструкция за употреба за
ендоптротезиране на феморални стъбла за тотална бедрена артропластика; инструкция за
употреба за ендоптротезиране на феморално стъбло MULLER и феморално стъбло за ревизионно
ендопротезиране Revitan; инструкция за употреба на ацетабуларни капсули; инструкция за
употреба на ацетабуларен укрепващ пръстен и ацетабуларна укрепваща мрежа; инструкция за
употреба за trilogy ацетабуларна система; инструкция за употреба на СРТ система тазобедрено
протезиране; инструкция за употреба на ацетабуларни капсули и втулки; инструкции за
употреба на Nexgen CR,PS,CRA,LPS, LCCK KNEE, пълномощно от производителя за оторизация
на участника като изключителен дистрибутор за България; сертификат за регистрация –
система за управлени ена качеството ISO 13485:2003 и EN ISO 13485:2012 за ном. единици
7,10,11,13 и 14 от об. Позиция № 1, удостоверяващ притежание на сертификат № MD 52500;
каталог на продуктите за тазобедрено, колянн, лакътно и раменно протезиране на
производителя – Zimmer Biomet за номенклатури от 6 до 40 вкл. и за номенклатури 45 и 46.
Комисията разгледа предложението на участника за изпълнение на поръчката и
представените с него документи и намира, че то отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „СИКО-Фарма“
ЕООД.
6. Комисията започна разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
Управителят на участника е представил пълномощно, с което е упълномощил лице да
представлява „Медицинска техника иинженеринг“ ООД в настоящата процедура. Представено
е предложение за изпълнение на поръчката за номенклатури № 1, 2, 3, 4 и 5 от обособена
позиция № 1 – Приложение № 2 по образеца на възложителя, съдържащо изявленията на
участника, съгласно изискванията на възложителя и Приложение № 2А -последното на хартиен
носител и на диск; декларация, че участникът приема срока на изпълнение на поръчката;
декларация за срок на доставка; декларация за срок на годност; декларация за приемане на
срока на плащане; декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП; декларация за осигуряване на
инструменти, консумативи и др.; декларация за ремонтни дейности; декларация за провеждане
на обучение; декларация за срок на валидност на офертата; декларация за съгласие с клаузите
на договора; декларация по чл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС от управителя на участника;
декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, б. „д“ от ППЗОП от
управителя на дружеството; декларация по чл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС от
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прокуриста; декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, б. „д“
от ППЗОП от прокуриста; декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39,
ал.1, т.1, б. „д“ от ППЗОП от упълномощеното лице; декларация по чл. чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС от упълномощеното лице; декларация за наличие на СЕ маркировка;
декларация за наличие на сертификати, изискуеми за номенклатурите 1,2,3,4 и 5 от обособена
позиция № 1; декларация за съотвествие от производителя на изделията в ном. 1 и 2;
декларация за съответствие за ном. 1; декларация за съотвествие за изделията по ном. 1, 2 и 3;
декларация за съотвествие за изделията по ном. 1, 2 и 4; ; декларация за съотвествие за
изделията по ном. 1, 2 и 4; ; декларация за съотвествие за изделията по ном. 1 и 2 – спринцовки
за цимент; декларация за съотвествие за изделията по ном. 3; декларация за съотвествие за
изделията по ном. 3; декларация за съотвествие за изделията по ном. 4 и 5; декларация за
съотвествие за изделията по ном. 1; де продуктов каталог за ном. 1 – импланти ССА; продуктов
каталог за ном. 1 – импланти ССВ; продуктов каталог за ном. 1 и 2 – импланти феморална
глава; продуктов каталог за ном. 3 – импланти феморални глави; продуктов каталог за ном. 1, 2
и 4 – ПММА костен цимент; продуктов каталог за ном. 3 – импланти СВС; продуктов каталог за
ном. 3 – импланти RM PRESSFIT; продуктов каталог за ном. 4 и 5 – импланти Affinis Fracture;
продуктов каталог за ном. 5 – импланти Affinis Inverse импланти; инструкции за употреба за
ном. № 1, 2; инструкции за употреба за ном. № 1, 2 и 4; инструкции за употреба за ном. № 1, 2
и 4; инструкции за употреба за ном. № 2; инструкции за употреба за ном. № 3; инструкции за
употреба за ном. № 3; инструкции за употреба за ном. №4 и 5; оторизационно писмо за ном.
1,2,3,4 и 5 – в превод на бълг. език; оторизационно писмо за ном. № 1,2,4 – в превод на бълг.
език.
Комисията разгледа предложението на участника за изпълнение на поръчката и
представените с него документи и намира, че то отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА ИИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение отварянето на ценовите
предложения на участниците, допуснати до последващо участие в процедурата да се извърши
на 28.11.2019г., от 11:00 часа,
в Заседателната зала на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян
Киркович“АД, гр. Стара Загора, ул.“Генерал Столетов“ 2.
Препис от настоящия протокол да бъде изпратен до всички участници, както и да бъде
публикуван в профила на купувача, в електронното досие на процедурата.
Председателят на комисията да изготви и изпрати съобщение за отвяране на цени до
всички участници, което да бъде публикувано на профила на купувача, в електронното досие
на процедурата.
Комисията приключи своята работа на 21.11.2019г.
VІ. На 28.11.2019 год., от 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:
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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, проведе своето
трето заседание.
Поради обективна невъзможност да присъстват на заседанието на комисията Доц. д-р
Валентин Васев и Д-р Бисер Макелов бяха заменене от резервните членове Д-р Живко Желязков
и Желязка Цанева.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на
средствата за масова информация.
І. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците.
1. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника
„ИМПЛАНТ Г“ ЕООД за обособена позиция 1, ном. от 41 до 46 вкл.
Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и
дискове във всеки от от пликовете.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника.
Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи на
хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените номенклатури от
обособените позиции.
2.
Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника
„ТИТАНИКА 2008“ ЕООД за Обособена позиция № 1 - ном. от 47 до 55 вкл. и запечатания
непрозрачен плик за Обособена позиция № 2 - ном 56 до 111 вкл.
Във всеки плик за номенклатури от 47 до 55 вкл. от обособена позиция № 1, комисията
установи наличието на документи на хартиен носител и дискове.
В плика с ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 комисията
установи наличието на документи на хартиен носител и диск.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника.
Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи на
хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените номенклатури от
обособените позиции.
3. Комисията отвори запечатания непрозрачен плик в офертата на участника „СИКО
ФАРМА“ ЕООД.
В плика комисията установи наличието друг плик с надпис: „Предлагани ценови
параметри. Обособена позиция № 1 – Основни медицински изделия и консумативи, ном. ед. 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 45 и 46.
Комисията установи наличието на документ на хартиен носител и диск.
Председателят на комисията не успя да оповести ценовите предложения на участника,
поради изключително ситния шриф, на който е съставено Ценовото предложение на участника,
представено на хартия – Приложение № 3, представляващо образец към утвърдената
документация, който шрифт е нечетим с невъоръжено око.
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Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в плика документи на
хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените номенклатури от
обособена позиция № 1.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
VІІ. На 02.12.2019г. комисията продължи своята работа в закрито заседание, като
извърши съпоставяне на ценовите предложения на участниците с изискванията на
Възложителя от утвърдената документация и техническата спецификация.
Комисията констатира, че при изписването на датата на съставяне на Протокол № 2 от
работата й е допусната техническа грешка, като вместо датата 03.10.2019г. е изписана дата
02.09.2019г.
1. Ценовите предложения на участника „ИМПЛАНТ Г“ ЕООД за обособена позиция 1,
ном. от 41 до 46 вкл. не надвишават пределнните стойности, дадени от Възложителя за всяка
от тези номенклатури от обособената позиция №1. Предложените от участника цени са
посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол
2. Ценовите предложения на участника „ТИТАНИКА 2008“ ЕООД за Обособена позиция
№ 1 - за ном. от 47 до 55 вкл. не надвишават пределнните стойности, дадени от Възложителя
за всяка от тези номенклатури от обособената позиция № 1. Предложените от участника цени
са посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол.
Ценовото предложение на участника „ТИТАНИКА 2008“ ЕООД за Обособена позиция № 2
не надвишава пределната стойност, посочена от Възложителя в техническата спецификация
към утвърдената документация за обособената позиция № 2.
Ценовото предложение на участника не надвишава и пределните стойности на
номенклатурите от 56 до 111 вкл., включени в обособена позиция № 2.
3. Участникът „СИКО ФАРМА“ ЕООД е подал едно ценово предложение на хартиен
носител – Приложение № 3 към утвърдената документация, едно приложение № 3А на хартиен
носител и е представил един диск за всички оферирани от него номенклатури №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36,
37, 38, 39, 40, 45 и 46.
Ценовото предложение на участника – Приложение № 3А, в което следва да са посочени
цените на отделните оферирани от участника номенклатури, посочени по-горе е напълно
нечетливо. Представено е като таблица, в отделите редове и колони на която се съдържа текст,
който е нечетим и неразличим с невъоръжено око.
На второ място, видно от техническото предложение на участника, същият е оферирал
отделни номенклатури от обособена позиция № 1, изброени по-горе, а не пълната обособена
позиция № 1.
Изискването на Възложителя в утвърдената документация, стр. 2, раздел І, т. 2 е: „На
основание чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, когато участник подава оферта за една или повече от
една номенклатури, в опаковката на офертата се представя едно предложение за изпълнение
на поръчката, изготвено съгласно Приложение № 2 и Приложение № 2А към документацията с
вид и съдържание, съгласно указанията на Възложителя по-горе, ведно с документите по чл. 39,
ал. 3, т.1 от ППЗОП и изискваните от Възложителя, и отделни непрозрачни пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри" за всяка една номенклатура, за която се подава оферта, с
посочване на наименованието и номера на номенклатурата от техническата спецификация на
Възложителя.“
Участникът не е изпълнил поставеното условие от Възложителя за начина на
представяне на офертата, според което ако бъде подадена оферта за отделни номенклатури,
участникът следва да представи отделно ценово предложение както на хартиен, така и на
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електронен носител за всяка отделна номенклатура, а не общо ценово предложение каквото се
съдържа в офертата на участника „СИКО ФАРМА“ ЕООД.
Поради това и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, комисията предлага на възложителя да
отстрани от участие в процедурата „СИКО ФАРМА“ ЕООД.
4. Ценовите предложения на участника „МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
за номенклатури от 1 до 5 вкл. от обособена позиция № 1 не надвишават пределнните
стойности, дадени от Възложителя за всяка от тези номенклатури от обособената позиция № 1.
Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от
настоящия протокол.
Комисията извърши класиране на участниците, отразено в Приложение № 1 към
настоящия протокол.
Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място
участници, съгласно извършеното класиране, а именно с:
1. „ИМПЛАНТ Г“ ЕООД - за номенклатури от 41 до 46 вкл. от обособена позиция 1
2. „ТИТАНИКА 2008“ ЕООД - за номенклатури от 47 до 55 вкл. от обособена позиция №
1 и за обособена позиция № 2.
3. „МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - за номенклатури от 1 до 5 вкл. от
обособена позиция № 1.
Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1,
т. 2 от ЗОП за номенклатури 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40 от обособена позиция № 1, тъй като за
посочените номенклатури е подадена само една оферта, която не отговаря на изискванията на
Възложителя в утвърдената документация.
Комисията приключи своята работа на 30.12.2019г.
Настоящия доклад, всички протоколи от работата на комисията, приложенията към тях,
офертите на участниците, ведно с цялата документация са предадени на Възложителя на
06.01.2020г.
Възложителят е получил доклада от работа на комисията, всички протоколи,
приложенията към тях, офертите на участниците, ведно с цялата документация за провеждане
на поръчката на 06.01.2020г.

Комисия:
Председател:
1. Доц д-р Валентин Димитров Васев – ...../П/.........
Членове:
2. Доц. д-р Недко Иванов Димитров - ...../П/...........
3. Катерина Чалъкова – ........./П/..........................
4. Адв. Татяна Кекевска – ....../П/.........................
5. Таня Радевска – ....................../П/.............
Д-р Живко Желязков - ............../П/.............................
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