П Р О Т О К О Л № 3/28.12.2019г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, на 28.11.2019 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
Проведе своето второ 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.
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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.
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.
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.
I.
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 – пълна обособена позиция, включваща номенклатури ном. 56 до 111 вкл. не
надвишава пределнната стойност, посочена от Възложителя в техническата спецификация
към утвърдената документация за обособената позиция № 2.
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Ценовото предложение на участника не надвишава и пределните стойности на
номенклатурите от 56 до 111 вкл.
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
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 Приложение 1 към настоящия протокол, 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,
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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.
Препис на настоящия протокол, ведно с Приложение 1, да се публикуват на Профила
на купувача на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, заедно с Доклада на комисията и
Решението на възложителя.
Комисия:
Председател: 1. Доц д-р Валентин Димитров Васев – ............/П/......................
Членове:
2. Доц. д-р Недко Иванов Димитров - ................./П/..................................
3. Д-р Бисер Александров Макелов – ............../П/.....................................
4. Адв. Татяна Кекевска – ......................./П/........................................
5. Таня Радевска – ............................../П/............................................
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