I. Комисията състави протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП с констатациите относно
наличието и редовността на представените документи в плик №1 – “Документи за подбор”,
съгласно решение № РД-25-174/15.07.2015 г. за откриване на процедурата и документацията
на обществената поръчка, и в изпълнение на чл.68, ал. 8 от ЗОП на 15.09.2015 г. уведоми
участниците в процедурата за редовността на представените от тях документи, като им
изпрати копие от протокола по факс.
В протокола по чл. 68, ал.7 от ЗОП e записано, че комисията е констатирала:
II.1. В офертата на участниците: „ИНФОМЕД” ЕООД, „ЕКОС МЕДИКА” ООД,
„ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, «ТОП-ДИАГНОСТИКА» ООД, „ПАРАМЕДИКА” ООД,
„БУЛМЕД 2000 ” ЕООД, „РСР” ЕООД, „СОФИНФОРМПРОДУКТ-ГРОЗДАНОВ» ЕООД,
„МЕДИКАРД” ООД и „ИНВАР” ЕООД, са представени всички изискуеми документи,
отнасящи се до критериите за подбор и те са редовни.
II.2. В офертите на следните участници са констатирани липсващи документи, мостри
или нередовности в представените документи в плик №1, отнасящи се до критериите за
подбор, като комисията определи срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на
протокола за представяне на посочените документи и мостри, а именно посочените по-долу.
III.1. В офертата на участника „МЕДИКАЛПАРК” ЕООД:
III.1.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ,
по следните обособени позиции и номенклатури от позициите, а именно: обособена позиция
№I, ном. №№61 и 113, и обособена позиция №III, ном. №№14, 17, 23, 36 и 37, за доказване на
минималното изискване по т. 9.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът
не е представил документ по т. 9.6.2.5. - Оригинал / Копие на оригинал, придружено с
оригинал на официален превод на български език на документ за писменото
упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят
на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на
държава от Европейското икономическо пространство;
III.1.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ,
по обособена позиция №III, ном. №14, единици 14.8, 14.9 и 14.10. и ном. №23, единица 23.5.,
участникът не е вписал каталожните номера на изделията.в колона №10 на Приложение №1
към Офертата Образец-А.
III.2. Въз основа на изложеното в т. III.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително
следните документи:
III.2.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите, а именно: обособена позиция №I,
ном. №№61 и 113, и обособена позиция №III, ном. №№14, 17, 23, 36 и 37 - документ по т.
9.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - Оригинал / Копие на оригинал,
придружено с оригинал на официален превод на български език на документ за писменото
упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят
на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на
държава от Европейското икономическо пространство.
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените документи следва да се
посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която
същите се отнасят.
III.2.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ,
по обособена позиция №III, ном. №14, единици 14.8, 14.9 и 14.10. и ном. №23, единица 23.5.:
III.2.2.1. Приложение №1 към Офертата Образец-А, с вписани в колона №10
каталожни номера на изделията;
III.2.2.2. документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален
оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности
по смисъла на ЗМИ, в превод на български език, в който документ да присъстват вписаните

от участника в представения документ по т. III.2.2.1. от настоящия протокол каталожни
номера на изделията.
III.3. В определения от комисията срок – на 18.09.2015 г., „МЕДИКАЛПАРК” ЕООД
представи следните документи с вх. № 01-00-786-20/18.09.2015 г.
III.3.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
обособена позиция №I, ном. №№61 и 113 - документ по т. 9.6.2.5. от решението за откриване
на процедурата - Копие на оригинал, придружено с официален превод на български език на
документ от производителя на медицинските изделия – MЕДБАР ТЪББИ МАЛЗЕМЕЛЕР
ТУРИЗМ САНЛ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛТД. ШТИ., Турция, за писменото упълномощаване на
представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, а именно „МЕДИКАЛПАРК“ ЕООД.
Комисията приема представения от участника документ.
III.3.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
обособена позиция №I, ном. №№14, 17, 23, 36 и 37 - документ по т. 9.6.2.5. от решението за
откриване на процедурата - Копие на оригинал, придружено с официален превод на
български език на документ от производителя на медицинските изделия – ДОРТ-А ТЪП
МАЛЗЕМЕЛИРИ САН. ИТХ. ИХР. ТИДЖ. ЛТД. ШТИ, Турция, за писменото
упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, а именно
„МЕДИКАЛПАРК“ ЕООД.
Комисията приема представения от участника документ.
III.3.3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
обособена позиция №III, ном. №14, единици 14.8, 14.9 и 14.10. и ном. №23, единица 23.5. Копие на оригинал, придружено с официален превод на български език на документ от
производителя на медицинските изделия – ДОРТ-А ТЪП МАЛЗЕМЕЛИРИ САН. ИТХ. ИХР.
ТИДЖ. ЛТД. ШТИ, Турция, относно обстоятелството, че оферираните от участника изделия
представляват специални продукти и поради тази причина те не са включени в каталога на
производителя.
Комисията приема представения от участника документ.
IV.1. В офертата на участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД:
IV.1.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №21, за
доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.4. от решението за откриване на
процедурата, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.4. - Оригинал / Копие на
оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно
писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ, или от упълномощеният
представител, по смисъла на чл.10,ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за
представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо
издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;
IV.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №125, за
доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.5. от решението за откриване на
процедурата, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.5. - Оригинал / Копие на
оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на документ за
писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато
производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка
на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство;
IV.1.3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ,
по обособена позиция №IV, ном. №№93, 95 и 96, за доказване на минималното изискване по
т. 9.6.1.6. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил документ
по т. 9.6.2.6. - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал.
2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български
език;
IV.1.4. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №124,
участникът е приложил документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата - ЕС

сертификат №Р2120423579025/03.05.2012 г., чийто срок на валидност е изтекъл на 31.05.2015
г., т.е. преди крайния срок за подаване на офертите;
IV.1.5. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№
126 и 135, и обособена позиция №IV, ном.№№2, 39, 40, 41, 43, 44, 95 и 96, със съответните
посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А,
производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил
мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени през
2013г., 2014г. и 2015г., или с 1/една/ оферта или чрез публични покани през 2013 г., 2014 г. и
2015 г.
IV.2. Въз основа на изложеното в т. IV.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително
следните документи и мостри:
IV.2.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №21 документ по т. 9.6.2.4. от решението за откриване на процедурата - Оригинал / Копие на
оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно
писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ, или от упълномощеният
представител, по смисъла на чл.10,ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за
представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо
издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените документи следва да се
посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която
същите се отнасят.
IV.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №125 документ по т. 9.6.2.5 от решението за откриване на процедурата - Оригинал / Копие на
оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на документ за
писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато
производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка
на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените документи следва да се
посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която
същите се отнасят.
IV.2.3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ,
по обособена позиция №IV, ном. №№93, 95 и 96 - документ по т. 9.6.2.6. от решението за
откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по
смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен
представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод
на български език;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените декларации за съответствие
следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за
която същите се отнасят.
IV.2.4. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №124 –
документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата - Валиден ЕС сертификат за
оценка на съответствието на МИ или документ с вх.№ за подновяване на представения към
офертата сертификат;
IV.2.5. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ,
по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№
126 и 135, и обособена позиция №IV, ном.№№2, 39, 40, 41, 43, 44, 95 и 96, със съответните
посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А,
производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с
документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата Списък на
предоставените от участника мостри на медицинските изделия и принадлежности по

смисъла на ЗМИ, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към
мострите и един брой за участника/.
Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен
от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената
позиция, номенклатурата /и единицата в случай че има такава/, за която е предложението,
каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.
Мострите се предават в болничната аптека на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.
IV.3.1. В определения от комисията срок, участникът „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, не
представи изисканите от Комисията документи по т. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4 и 3.2.5. от
протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираните медицински изделия и принадлежности по
смисъла на ЗМИ по следните обособени позиции и номенклатури от позициите:
обособена позиция №I, ном. №№21, 124, 125, 126 и 135, и обособена позиция №IV, ном.
№№2, 39, 40, 41, 43, 44, 93, 95 и 96, с писмо с изх.№01-00-786-5/15.09.2015 г.;
IV.3.2. С оглед на изложеното в т. IV.3.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т. 1
от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т. 13 от ЗОП, т. т. 9.6.2.4, 9.6.2.5, 9.6.2.6., 9.6.2.7 и
9.6.2.9. във връзка с т.т. 8.4.1., 9.6.1.4., 9.6.1.5. и 9.6.1.6. от Решението за откриване на
процедурата и т.т. ІІІ.1.4), ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за поръчката, Комисията предлага за
отстраняване от процедурата участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван
Богоров» №12, с оферта с вх. №3/12.08.2015 г., за следните обособени позиции и
номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№21, 124, 125, 126 и 135, и
обособена позиция №IV, ном. №№2, 39, 40, 41, 43, 44, 93, 95 и 96.
Мотиви:
1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №21,
участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.4. от решението за
откриване на процедурата - Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на
официален превод на български език на оторизационно писмо на името на участника,
издадено: от производителят на МИ, или от упълномощеният представител, по смисъла на
чл.10,ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията
на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на
валидност срока на договора;
2.
За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №125,
участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.5 от решението за
откриване на процедурата - Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на
официален превод на български език на документ за писменото упълномощаване на
представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските
изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от
Европейското икономическо пространство;
3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
обособена позиция №IV, ном. №№93, 95 и 96, участникът не е представил изискания от
Комисията документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата - Декларация
за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от
производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал,
придружено с оригинал на официален превод на български език;
4. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №124,
участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.7. от решението за
откриване на процедурата - Валиден ЕС сертификат за оценка на съответствието на МИ или
документ с вх.№ за подновяване на представения към офертата сертификат;
5. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№
126 и 135, и обособена позиция №IV, ном.№№2, 39, 40, 41, 43, 44, 95 и 96, със съответните
посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А,

производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил
изисканите от Комисията мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за
откриване на процедурата Списък на предоставените от участника мостри на
медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ.
V.1. В офертата на участника «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.
V.1.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
обособена позиция №I, ном. №10, единици от 10.1 до 10.3., за доказване на минималното
изискване по т. 9.6.1.6. от решението за откриване на процедурата, участникът не е
представил документ по т. 9.6.2.7. - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в
оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал / копие на оригинал, придружено
с оригинал на официален превод на български език;
V.1.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№4 и
обособена позиция №III, ном.№36, със съответните посочени и вписани от участника в
Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и
каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са
доставяни в болницата по договори сключени през 2013г., 2014г. и 2015г., или с 1/една/
оферта или чрез публични покани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
V.2. Въз основа на изложеното в т. V.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията
единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните
документи и мостри:
V.2.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
обособена позиция №I, ном. №10, единици от 10.1 до 10.3. - документ по т. 9.6.2.7. от
решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато
в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал / копие на оригинал,
придружено с оригинал на официален превод на български език;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените сертификати следва да се
посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която
същите се отнасят.
V.2.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№4 и
обособена позиция №III, ном.№36, със съответните посочени и вписани от участника в
Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и
каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване
на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия и
принадлежности по смисъла на ЗМИ, в три екземпляра /един приложен към изискваните
документи, един към мострите и един брой за участника/.
Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен
от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената
позиция, номенклатурата /и единицата в случай че има такава/, за която е предложението,
каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.
Мострите се предават в болничната аптека на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.
V.3. В определения от комисията срок – на 18.09.2015 г., «МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД представи следните документи и мостри с писмо с вх. №
01-00-786-23/18.09.2015 г.:
V.3.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
обособена позиция №I, ном. №10, единици от 10.1 до 10.3. - документ по т. 9.6.2.7. от
решението за откриване на процедурата – ЕО сертификат за изследване на проекта
№G7121237875028/20.02.2013 г., изд. от ТЮФ – копие на оригинал, придружено с оригинал
на официален превод на български език;
Комисията приема представения от участника документ.

V.3.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№4 и
обособена позиция №III, ном.№36, със съответните посочени и вписани от участника в
Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и
каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване
на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия и
принадлежности по смисъла на ЗМИ.
Комисията приема представените от участника: документ и мостри.
VI.1. В офертата на участника «ХИМТЕКС» ООД:
VI.1.1. Представляващият участника е:
VI.1.1.1. вписал в офертата си – Образец – А, ном. №133 от обособена позиция №I, но
за тази номенклатура, не е попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към Оферта
Образец – А;
VI.1.1.2. попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към Оферта Образец – А
за ном. №135 от обособена позиция №I, но не е вписал тази номенклатура в офертата си –
Образец – А;
VI.1.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№
133 и 135 /в случай, че участникът участва за тези номенклатури/, и обособена позиция №III,
ном.№№36 и 37, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към
офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера,
участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по
договори сключени през 2013г., 2014г. и 2015г., или с 1/една/ оферта или чрез публични
покани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.;
VI.2. Въз основа на изложеното в т. VI.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително
следните документи и мостри:
VI.2.1.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която
управителя на дружеството, следва да уточни номенклатурите от обособена позиция №I, за
които «ХИМТЕКС» ООД участва в откритата процедура;
VI.2.1.2. Коректно попълнено Приложение №1 към Офертата Образец – А, с
попълнени графи от №№3 до 12, за всички номенклатури от обособени позиции: №№I и II,
за които участника участва в процедурата.
VI.2.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№
133 и 135 /в случай, че участникът участва за тези номенклатури/, и обособена позиция №III,
ном.№№36 и 37, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към
офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия и
принадлежности по смисъла на ЗМИ, в три екземпляра /един приложен към изискваните
документи, един към мострите и един брой за участника/.
Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен
от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената
позиция, номенклатурата /и единицата в случай че има такава/, за която е предложението,
каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.
Мострите се предават в болничната аптека на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.
VI.3.1. В определения от комисията срок – на 17.09.2015 г., «ХИМТЕКС» ООД
представи следните документи и мостра с писмо с вх. № 01-00-1289/17.09.2015 г.:

VI.3.1.1.1. Писмо в което представляващия участника уведомява комисията, че
«ХИМТЕКС» ООД не участва за обособена позиция №I, ном.№135.
Комисията приема представения от участника документ.
VI.3.1.1.2. Коректно попълнено Приложение №1 към Офертата Образец – А, с
попълнени графи от №№3 до 12, за всички номенклатури от обособени позиции: №№I и II,
за които участника участва в процедурата, а именно: обособена позиция №I, ном.№№81, 82,
91, 92, 99,100, 101, 102, 103, 106, 108, 114, 115, 133, 134 и 136, и обособена позиция №III,
ном.№№14, 17, 35, 36 и 37
Комисията приема представения от участника документ.
VI.3.1.2. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №III, ном.№37, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производител, търговско наименование и каталожен номер - мостра, придружена с
документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата Списък на
предоставените от участника мостри на медицинските изделия и принадлежности по
смисъла на ЗМИ.
Комисията приема представените от участника: документ и мостра.
VI.3.1.3. Писмо в което представляващия участника уведомява комисията:
VI.3.1.3.1. че в момента «ХИМТЕКС» ООД не разполага с наличности по обособена
позиция №III, ном.№36 и не може да предостави мостра;
VI.3.1.3.2. че при изпращане на първоначалната оферта е предоставил мостра по
обособена позиция №III, ном.№134 и че, оферираното МИ по обособена позиция №III,
ном.№133 е същото като оферираното по ном.№134, но в по-малка опаковка.
След направена повторна проверка, Комисията приема изложените от участника
мотиви по т. VI.3.1.3.2. от настоящия протокол.
VI.3.2. С оглед на изложеното в т. VI.3.1.3.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1,
т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т. 13 от ЗОП, т.9.6.2.9. във връзка с т. 8.4.1. от
Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.1.4), ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за
поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «ХИМТЕКС» ООД,
гр. Димитровград 6400, ул. «Бузлуджа» №33, с оферта с вх.№8/13.08.2015 г. за обособена
позиция № III, ном.№36.
Мотиви:
За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №III, ном.№36, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил
изисканата от Комисията мостра, придружена с документ по т. 9.6.2.9. от решението за
откриване на процедурата Списък на предоставените от участника мостри на
медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ.
VII.1. В офертата на участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД:
VII.1.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №III, ном.№36, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил
мостра, тъй като това изделие, не е доставяно в болницата по договори сключени през 2013г.,
2014г. и 2015г., или с 1/една/ оферта или чрез публични покани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
Участникът е представил мостра за изделие производство на фирма BROWNE, а не за
оферираното изделие с вписания в офертата на участника прозводител - КМН - Анцин
Канминна Пекинг Ко., Лтд., Китай.
VII.2. Въз основа на изложеното в т. VII.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително
следните: документ и мостра:
VII.2.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №III, ном.№36, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец-

А, производител, търговско наименование и каталожен номер - мостра, придружена с
документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата Списък на
предоставената от участника мостра на медицинското изделие, в три екземпляра /един
приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.
Мострата трябва да бъде предоставена в оригинална опаковка, до крайния определен
от Комисията срок. Върху опаковката на мострата трябва да има обозначена обособената
позиция, номенклатурата /и единицата в случай че има такава/, за която е предложението,
каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.
Мострата се предават в болничната аптека на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.
VII.3. В определения от комисията срок – на 15.09.2015 г., „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ”
ЕООД представи следния документ и мостра, с писмо с вх. № 01-00-786-18/15.09.2015 г.:
VII.3.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №III, ном.№36, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производител, търговско наименование и каталожен номер - мостра, придружена с
документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата Списък на
предоставената от участника мостра на медицинското изделие.
Комисията приема представените от участника: документ и мостра.
VIII.1. В офертата на участника „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД:
VIII.1.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №I – ном. 141, единици: №№141.5., 141.6., 141.8, 141.9, 141.10, 141.11 и
141.12., за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.6. от решението за откриване на
процедурата, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.8. - Инструкция за употреба на
предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет
на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на
хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл.
16, ал. 2 от ЗМИ;
VIII.1.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №I, ном.№141, единици: №№141.5, 141.9, 141.11 и 141.12, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил
мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени през
2013г., 2014г. и 2015г., или с 1/една/ оферта или чрез публични покани през 2013 г., 2014 г. и
2015 г.;
VIII.1.3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №I, ном.№141, единици: №№141.8 и 141.9, със съответните посочени и
вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители,
търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил документ по т.
9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на
оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в
превод на български език;
VIII.2. Въз основа на изложеното в т. VIII.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително
следните: документи и мостри:
VIII.2.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №I – ном. 141, единици: №№141.5., 141.6., 141.8, 141.9, 141.10, 141.11 и
141.12.- документ по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата - Инструкция за
употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да
представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ”
маркировка – на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се
изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените инструкции за употреба
следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за
която същите се отнасят.
VIII.2.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №I, ном.№141, единици: №№141.5, 141.9, 141.11 и 141.12, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с
документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата Списък на
предоставените от участника мостри на медицинските изделия и принадлежности по
смисъла на ЗМИ, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към
мострите и един брой за участника/.
Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен
от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената
позиция, номенклатурата /и единицата в случай че има такава/, за която е предложението,
каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.
Мострите се предават в болничната аптека на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.
VIII.2.3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №I, ном.№141, единици: №№141.8 и 141.9, със съответните посочени и
вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители,
търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за
откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника
медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи
номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се
отнасят.
VIII.3. В определения от комисията срок – на 18.09.2015 г., „МАРВЕНА
ДИАГНОСТИКА” ООД представи следните: документи и мостри с писмо с вх. № 01-00-78622/18.09.2015 г.:
VIII.3.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №I – ном. 141, единици: №№141.5., 141.6., 141.8, 141.9, 141.10, 141.11 и
141.12.- документ по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата - макети на
опаковките на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на
хартиен носител;
Комисията приема представените от участника документи.
VIII.3.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №I, ном.№141, единици: №№141.5, 141.9, 141.11 и 141.12, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с
документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата Списък на
предоставените от участника мостри на медицинските изделия и принадлежности по
смисъла на ЗМИ.
Комисията приема представените от участника: документ и мостри.
VIII.3.3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №I, ном.№141, единици: №№141.8 и 141.9, със съответните посочени и
вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители,
търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за
откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника
медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;
Комисията приема представените от участника документи.
IX.1. В офертата на участника “СЕРВИЗМЕД” ООД:

IX.1.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
обособена позиция №III, ном.№№6 и 9, със съответните посочени и вписани от участника в
Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и
каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са
доставяни в болницата по договори сключени през 2013г., 2014г. и 2015г., или с 1/една/
оферта или чрез публични покани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.;
IX.1.2. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №III, ном.№36, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил
мостра, тъй като това изделие, не е доставяно в болницата по договори сключени през 2013г.,
2014г. и 2015г., или с 1/една/ оферта или чрез публични покани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
Участникът е представил мостра за следното изделие – ролка за суха стерилизация, а не
изискваната - Адхезивна индикаторна ролка с индикаторна пара, 19 мм./ 50 м.
IX.1.3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
обособена позиция №III, ном. №23, единици от 23.1. до 23.8., със съответните посочени и
вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители,
търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил документ по т.
9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на
оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в
превод на български език;
IX.2. Въз основа на изложеното в т. IX.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително
следните документи и мостри:
IX.2.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
обособена позиция №III, ном.№№6, 9 и 36, със съответните посочени и вписани от участника
в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и
каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване
на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия и
принадлежности по смисъла на ЗМИ, в три екземпляра /един приложен към изискваните
документи, един към мострите и един брой за участника/.
Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен
от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената
позиция, номенклатурата /и единицата в случай че има такава/, за която е предложението,
каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.
Мострите се предават в болничната аптека на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.
IX.2.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
обособена позиция №III, ном. №23, единици от 23.1. до 23.8., със съответните посочени и
вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители,
търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за
откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника
медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи
номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се
отнасят.
IX.3.1. В определения от комисията срок – на 24.09.2015 г., “СЕРВИЗМЕД” ООД
представи следния документ с писмо с вх. № 01-00-786-25/24.09.2015 г.:
IX.3.1.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №III, ном. №23, единици от 23.1. до 23.8., със съответните посочени и
вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители,
търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за

откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника
медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;
Комисията приема представения от участника документ.
IX.3.1.2. Писмо в което представляващият участника уведомява комисията:
IX.3.1.2.1. че към момента на участието му в процедурата, оферираните от него
медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, по обособена позиция №III,
ном.№№6, 9 и 36, не са внасяни на територията на Р. България и не са налични на склад;
IX.3.1.2.2. че е изпратена официална заявка към производителя и в момента на
получаване на МИ , същите ще бъдат предоставени за апробация в болничното заведение;
Комисията не приема изложените от участника мотиви в представеното писмо по т.
IX.3.1.2. от настоящия протокол.
IX.3.2. С оглед на изложеното в т. IX.3.1.2. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т.т.
1 и 3 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т. 13 от ЗОП, т. 9.6.2.9., във връзка с т. 8.4.1. от
Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.1.4), ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за
поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника “СЕРВИЗМЕД” ООД,
гр. София, ул. „Добротич” №329А, с оферта с вх.№ 15/13.08.2015 г., за обособена позиция
№III, ном.№№: 6, 9 и 36.
Мотиви:
За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
обособена позиция №III, ном.№№6, 9 и 36, със съответните посочени и вписани от участника
в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и
каталожни номера, участникът не е представил изисканите от Комисията мостри,
придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на
предоставените от участника мостри на медицинските изделия и принадлежности по
смисъла на ЗМИ.
X.1. В офертата на участника „СОЛОМЕД” ООД.
X.1.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.
№№5, 6, 7, 8, 10, 11, 68, 78, 79, 104, 130 и 131; обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 4 и 5, и
обособена позиция №IV, ном. №№70 и 71, за доказване на минималното изискване по т.
9.6.1.4. от решението за откриване на процедурата, участникът е представил оторизационно
писмо
от 05.08.2015г., подписано от: г-н Хорст Щюер и г-жа Дарина Трайкова
/пълномощник на г-н Оливер Шауман/, в качеството им на управители на „Б. Браун
Медикал“ ЕООД. Необходимо е представянето на:
X.1.1.1. пълномощно от г-н Оливер Шауман за упълномощаването на г-жа Дарина
Трайкова да го представлява;
X.1.1.2. документ от Bbraun Melsungen, Германия, удостоверяващ правомощията на
г-н Хорст Щюер и г-н Оливер Шауман по преупълномощаване на участника;
X.1.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по:
обособена позиция №I, ном. №№81 и 84, за доказване на минималното изискване по т.
9.6.1.4. от решението за откриване на процедурата, участникът е представил копие на
оторизационно писмо изх.№73/31.07.2015 г., подписано от г-н Димитрий Цепков – управител
на „САМОКОНТРОЛ“ ООД, в качеството му на официален представител на фирма
MICROLIFE AG, Швейцария. Необходимо е представянето на:
X.1.2.1. оригинал или нотариално заверено копие на оторизационно писмо
изх.№73/31.07.2015 г., подписано от г-н Димитрий Цепков – управител на
„САМОКОНТРОЛ“ ООД за упълномощаването на участника;
X.1.2.2. документ от MICROLIFE AG, Швейцария, удостоверяващ правомощията на
г-н Димитрий Цепков по преупълномощаване на участника;
X.1.3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.
№136 и обособена позиция №IV, ном. №№1, 25, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 87, 88, 89 и 90, за

доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.4. от решението за откриване на
процедурата, участникът е представил оторизационно писмо, изх. №98/03.08.2015 г.,
подписано от инж. Евгени Панчев - управител на „Дрегер Медикал България“ ЕООД.
Необходимо е представянето на документ от Дрегер, Германия, удостоверяващ
правомощията на инж. Евгени Панчев по преупълномощаване на участника;
X.1.4. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №IV, ном. №85, за
доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.4. от решението за откриване на
процедурата, участникът е представил оторизационно писмо, изх. №98/03.08.2015 г.,
подписано от инж. Евгени Панчев - управител на „Дрегер Медикал България“ ЕООД.
Необходимо е представянето на документ от Fisher&Paykel, удостоверяващ правомощията на
инж. Евгени Панчев по преупълномощаване на участника;
X.1.5. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном.
№№4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
56, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 77, 78, 79, 104, 112, 130 и 131; обособена позиция №II– ном.
№№1, 2, 4, 5, 10, 11, 12; обособена позиция №III – ном. №№1, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 34, и
обособена позиция №IV – ном. №1, 5, 8, 10, 11, 20, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 70, 71, 81,
83, 89 и 90, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.6. от решението за откриване
на процедурата, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.6. - Декларация за
съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от
производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал,
придружено с оригинал на официален превод на български език;
X.1.6. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном.
№№4, 9, 77, 130 и 131, и обособена позиция №II– ном. №№1, 2, 4, 5 и 11, за доказване на
минималното изискване по т. 9.6.1.6. от решението за откриване на процедурата, участникът
не е представил документ по т. 9.6.2.7. - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в
оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал / копие на оригинал, придружено
с оригинал на официален превод на български език ;
X.1.7. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном. №№
4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 68, 77, 78, 79, 84, 104, 112, 130 и 131; обособена позиция №II– ном. №№1,
2, 4, 5, 10, 11, 12 и обособена позиция №IV – ном. №70 и 71, за доказване на минималното
изискване по т. 9.6.1.6. от решението за откриване на процедурата, участникът не е
представил документ по т. 9.6.2.8. - Инструкция за употреба на предлаганото медицинско
изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на
медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен носител за
изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;
X.1.8. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном. №№
5, 60, 65, 66 и 67; обособена позиция №III– ном. №№1, 10 и 34, и обособена позиция №IV – ном.
№34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 77, 86, 87 и 89, със съответните посочени и вписани от
участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски
наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези
изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени през 2013г., 2014г. и 2015г., или
с 1/една/ оферта или чрез публични покани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.;
X.1.9. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном.
№№4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 59,
60, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 77, 78, 79, 104, 112, 130 и 131; обособена позиция №II– ном. №№1, 2, 4,
5, 10, 11, 12; обособена позиция №III – ном. №№1, 10, 24, 25, 26 и 34, и обособена позиция №IV–
ном. №№ 20, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 70 и 71 - за доказване на минималното

изискване по т. 9.6.1.6. от решението за откриване на процедурата, участникът не е
представил документ по т. 9.6.2.10. - Актуален оригинален каталог на оферираните от
участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на
български език;
X.2. Въз основа на изложеното в т. X.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията
единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните
документи и мостри:
X.2.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.
№№5, 6, 7, 8, 10, 11, 68, 78, 79, 104, 130 и 131; обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 4 и 5, и
обособена позиция №IV, ном. №№70 и 71:
X.2.1.1. нот. заверено пълномощно от г-н Оливер Шауман за упълномощаването на гжа Дарина Трайкова да го представлява;
X.2.1.2. документ от Bbraun Melsungen, Германия, удостоверяващ правомощията на
г-н Хорст Щюер и г-н Оливер Шауман по преупълномощаване на участника- копие на
оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;
X.2.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по:
обособена позиция №I, ном. №№81 и 84:
X.2.2.1. оригинал или нотариално заверено копие на оторизационно писмо
изх.№73/31.07.2015 г., подписано от г-н Димитрий Цепков – управител на
„САМОКОНТРОЛ“ ООД за упълномощаването на участника;
X.2.2.2. документ от MICROLIFE AG, Швейцария, удостоверяващ правомощията на
г-н Димитрий Цепков по преупълномощаване на участника - копие на оригинала,
придружено с оригинал на официален превод на български език;
X.2.3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.
№136 и обособена позиция №IV, ном. №№1, 25, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 87, 88, 89 и 90 документ от Дрегер, Германия, удостоверяващ правомощията на инж. Евгени Панчев по
преупълномощаване на участника - копие на оригинала, придружено с оригинал на
официален превод на български език;
X.2.4. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №IV, ном. №85 документ от Fisher&Paykel, удостоверяващ правомощията на инж. Евгени Панчев по
преупълномощаване на участника - копие на оригинала, придружено с оригинал на
официален превод на български език;
X.2.5. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном.
№№4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
56, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 77, 78, 79, 104, 112, 130 и 131; обособена позиция №II– ном.
№№1, 2, 4, 5, 10, 11, 12; обособена позиция №III – ном. №№1, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 34, и
обособена позиция №IV – ном. №1, 5, 8, 10, 11, 20, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 70, 71, 81,
83, 89 и 90 - документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата - Декларация
за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от
производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал,
придружено с оригинал на официален превод на български език;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените декларации за съответствие
следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за
която същите се отнасят.
X.2.6. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном.
№№4, 9, 77, 130 и 131, и обособена позиция №II– ном. №№1, 2, 4, 5 и 11 - документ по т.
9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат за оценка на

съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал / копие
на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език ;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените сертификати следва да се
посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която
същите се отнасят.
X.2.7. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном. №№
4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 68, 77, 78, 79, 84, 104, 112, 130 и 131; обособена позиция №II– ном. №№1,
2, 4, 5, 10, 11, 12 и обособена позиция №IV – ном. №70 и 71 - документ по т. 9.6.2.8. от
решението за откриване на процедурата - Инструкция за употреба на предлаганото
медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката
на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен носител
за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените инструкции за употреба
следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за
която същите се отнасят.
X.2.8. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном. №№
5, 60, 65, 66 и 67; обособена позиция №III– ном. №№1, 10 и 34, и обособена позиция №IV – ном.
№34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 77, 86, 87 и 89, със съответните посочени и вписани от
участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски
наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от
решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на
медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в три екземпляра /един
приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.
Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен
от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената
позиция, номенклатурата /и единицата в случай че има такава/, за която е предложението,
каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.
Мострите се предават в болничната аптека на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.
X.2.9. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном.
№№4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 59,
60, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 77, 78, 79, 104, 112, 130 и 131; обособена позиция №II– ном. №№1, 2, 4,
5, 10, 11, 12; обособена позиция №III – ном. №№1, 10, 24, 25, 26 и 34, и обособена позиция №IV–
ном. №№ 20, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 70 и 71 - документ по т. 9.6.2.10. от решението
за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника
медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи
номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се
отнасят.
X.3.1. В определения от комисията срок – на 24.09.2015 г., „СОЛОМЕД” ООД
представи следните документи и мостри, с писмо с вх. № 01-00-786-27/24.09.2015 г.:
X.3.1.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.
№№5, 6, 7, 8, 10, 11, 68, 78, 79, 104, 130 и 131; обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 4 и 5, и
обособена позиция №IV, ном. №№70 и 71:
X.3.1.1.1. нот. заверено пълномощно от: г-н Хорст Щюер и г-н Оливер Шауман за
упълномощаването на г-жа Дарина Трайкова да ги представлява;
X.3.1.1.2. нот. заверено копие на удостоверение изх.№20150812102515/12.08.2015 г.,
изд. от Агенцията по вписванията, от което е видно, че едноличен собственик на капитала на

дружеството „Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД, представлявано от г-н Хорст Щюер и г-н
Оливер Шауман е чуждестранното юридическо лице - Bbraun Melsungen, Австрия;
Комисията приема представените от участника документи.
X.3.1.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по:
обособена позиция №I, ном. №№81 и 84:
X.3.1.2.1. нотариално заверено копие на оторизационно писмо изх.№73/31.07.2015 г.,
подписано от г-н Димитрий Цепков – управител на „САМОКОНТРОЛ“ ООД за
упълномощаването на участника;
X.3.1.2.2. нотариално заверено копие на документ от MICROLIFE AG, Швейцария,
удостоверяващ правомощията на г-н Димитрий Цепков по преупълномощаване на
участника;
Комисията приема представените от участника документи.
X.3.1.3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.
№136 и обособена позиция №IV, ном. №№1, 25, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 87, 88, 89 и 90 документ от Дрегер, Германия, удостоверяващ правомощията на „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, представлявано от инж. Евгени Панчев по преупълномощаване на
участника - копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български
език;
Комисията приема представения от участника документ.
X.3.1.4. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном.
№№4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
56, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 77, 78, 79, 104, 112, 130 и 131; обособена позиция №II– ном.
№№1, 2, 4, 5, 10, 11, 12; обособена позиция №III – ном. №№1, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 34, и
обособена позиция №IV – ном. №1, 5, 8, 10, 11, 20, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 70, 71, 81,
83, 89 и 90 - документи по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата - Декларация
за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от
производителят на МИ - копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод
на български език;
Комисията приема представените от участника документи.
X.3.1.5. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном.
№№4, 9, 77, 130 и 131, и обособена позиция №II– ном. №№1, 2, 4, 5 и 11 - документи по т.
9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификати за оценка на
съответствието на МИ, изд. от нотифициран орган – копие на оригинала, придружено с
оригинал на официален превод на български език ;
Комисията приема представените от участника документи.
X.3.1.6. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном. №№
4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 68, 77, 78, 79, 84, 104, 112, 130 и 131; обособена позиция №II– ном. №№1,
2, 4, 5, 10, 11, 12 и обособена позиция №IV – ном. №70 и 71 - документи по т. 9.6.2.8. от
решението за откриване на процедурата - Инструкции за употреба на предлаганите
медицински изделия на български език и макети на опаковките на медицинските изделия с
графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен носител.
Комисията приема представените от участника документи.
X.3.1.7. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном. №5;
обособена позиция №III– ном. №№1 и 34, и обособена позиция №IV – ном. № 39, 40, 41, 50, 51,
52, 77, 86, 87 и 89, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към
офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -

Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия и
принадлежности по смисъла на ЗМИ.
Комисията приема представените от участника: документ и мостри.
X.3.1.8. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном.
№№4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 59,
60, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 77, 78, 79, 104, 112, 130 и 131; обособена позиция №II– ном. №№1, 2, 4,
5, 10, 11, 12; обособена позиция №III – ном. №№1, 10, 24, 25, 26 и 34, и обособена позиция №IV–
ном. №№ 20, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 70 и 71 - документи по т. 9.6.2.10. от
решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от
участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на
български език;
Комисията приема представените от участника документи.
X.3.2.1. В определения от комисията срок, участникът „СОЛОМЕД” ООД, не
представи изисканите от Комисията документи и мостри по т.т. 17.2.4. и 17.2.8. от протокола
по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на
ЗМИ по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция
№I, ном. №№60, 65, 66 и 67, обособена позиция №III– ном. №10 и обособена позиция №IV –
ном. №34, 36, 37, 38 и 85, с писмо с изх.№01-00-786-11/15.09.2015 г.;
X.3.2.2. С оглед на изложеното в т. X.3.2.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т.
1 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т. 13 от ЗОП, т. т. 9.6.2.4 и 9.6.2.9. във връзка с т.т.
8.4.1. и 9.6.1.4. от Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.1.4), ІІІ.2.3) и VI.3) от
обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх.
№17/13.08.2015 г., за следните обособени позиции и номенклатури от позициите:
обособена позиция №I, ном. №№60, 65, 66 и 67, обособена позиция №III– ном. №10 и
обособена позиция №IV – ном. №34, 36, 37, 38 и 85.
Мотиви:
1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №IV, ном. №85,
участникът не е представил изискания от Комисията документ от Fisher&Paykel,
удостоверяващ правомощията на инж. Евгени Панчев по преупълномощаване на участника копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;
2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном. №№
60, 65, 66 и 67; обособена позиция №III– ном. №10 , и обособена позиция №IV – ном. №34, 36,
37, 38, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата
му– Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът
не е представил изисканите от Комисията мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от
решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на
медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ.
XI.1. В офертата на участника „МЕДИЛОН” ЕООД.
XI.1.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №IV, ном. №84, за
доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.4. от решението за откриване на
процедурата, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.4. - Оригинал / Копие на
оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно
писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ, или от упълномощеният
представител, по смисъла на чл.10,ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за
представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо
издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора.
XI.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №III, ном. №№9 и
37, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му –
Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е

представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни от участника в болницата по
договори сключени през 2013г., 2014г. и 2015г., или с 1/една/ оферта или чрез публични
покани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.;
XI.2. Въз основа на изложеното в т. XI.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително
следните документи и мостри:
XI.2.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №IV, ном. №84 документ по т. 9.6.2.4. от решението за откриване на процедурата - Оригинал / Копие на
оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно
писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ, или от упълномощеният
представител, по смисъла на чл.10,ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за
представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо
издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора.
XI.2.2. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №III, ном. №№9 и
37, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му –
Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри,
придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на
предоставените от участника мостри на медицинските изделия и принадлежности по
смисъла на ЗМИ, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към
мострите и един брой за участника/.
Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен
от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената
позиция, номенклатурата /и единицата в случай че има такава/, за която е предложението,
каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.
Мострите се предават в болничната аптека на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.
XI.3. В определения от комисията срок – на 17.09.2015 г., „МЕДИЛОН” ЕООД
представи следните документи и мостри, с писмо с вх. № 01-00-786-19/17.09.2015 г.:
XI.3.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №IV, ном. №84 документ по т. 9.6.2.4. от решението за откриване на процедурата - Копие на оригинал,
придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на
името на участника, издадено от производителят на МИ за конкретната процедура.
Комисията приема представения от участника документ.
XI.3.2. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №III, ном. №№9 и
37, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му –
Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри,
придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на
предоставените от участника мостри на медицинските изделия и принадлежности по
смисъла на ЗМИ.
Комисията приема представените от участника: документ и мостри.
XII.1. В офертата на участника „ДИАМЕД” ООД:
XII.1.1. Към офертата на участника е представен изисквания документ по т. 9.8.1. от
решението за откриване на процедурата, само от името на г-жа Гюлфие Имамова –
упълномощено от представляващия участника лице. Видно от представеното от участника
към офертата му - удостоверение от търговския регистър на Агенцията по вписванията, изх.
№20150708131736/08.07.2015 г., е че дружеството се представлява от двама управители –
Димитър Маринчев и Марио Танев. С оглед на което следва, че и двамата управители следва
да представят изисквания документ по т. 9.8.1. от решението за откриване на процедурата;
XII.2. Въз основа на изложеното в т. XII.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително
следния документ:

XII.2.1. Документ по т. 9.8.1. от решението за откриване на процедурата - Декларация
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.55, ал.7
и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Е), от
г-н Димитър Маринчев и г-н Марио Танев.
XII 3. В определения от комисията срок – на 24.09.2015 г., „ДИАМЕД” ООД представи
следните документи с писмо с вх. № 01-00-786-26/24.09.2015 г.:
XII.3.1. Документи по т. 9.8.1. от решението за откриване на процедурата - Декларации
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.55, ал.7
и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Е), от
г-н Димитър Маринчев и г-н Марио Танев.
Комисията приема представените от участника документи.
XIII.1. В офертата на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД.
XIII.1.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
обособена позиция №I, ном. №№21, 86, 87, 88, 113, 137, 138 и 139, за доказване на
минималното изискване по т. 9.6.1.4. от решението за откриване на процедурата, участникът
е представил оторизационно писмо от 10.08.2015г., подписано от г-н Мартин Скала –
ръководител ТП „Хартманн-Рико“. Необходимо е представянето на документ от PAUL
HARTMANN AG- Германия, удостоверяващ правомощията на г-н Мартин Скала по
преупълномощаване на участника;
XIII.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном.№№86 и
113, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му –
Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е
представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори
сключени през 2013г., 2014г. и 2015г., или с 1/една/ оферта или чрез публични покани през
2013 г., 2014 г. и 2015 г.;
XIII.1.3. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном.№19, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производител, търговско наименование и каталожни номера, участникът не е представил
документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален
каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла
на ЗМИ, в превод на български език;
XIII.2. Въз основа на изложеното в т. XIII.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително
следните документи и мостри:
XIII.2.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №I, ном. №№21, 86, 87, 88, 113, 137, 138 и 139 – документ от PAUL
HARTMANN AG- Германия, удостоверяващ правомощията на г-н Мартин Скала по
преупълномощаване на участника - копие на оригинала, придружено с оригинал на
официален превод на български език;
XIII.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном.№№86 и
113, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му –
Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри,
придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на
предоставените от участника мостри на медицинските изделия и принадлежности по
смисъла на ЗМИ, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към
мострите и един брой за участника/.
Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен
от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената
позиция, номенклатурата /и единицата в случай че има такава/, за която е предложението,
каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.
XIII.2.3. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном.№19, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производител, търговско наименование и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от
решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от
участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на
български език;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи
номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се
отнасят.
XIII 3. В определения от комисията срок – на 23.09.2015 г., „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ»
АД представи следните документи и мостри с писмо с вх. № 01-00-786-24/23.09.2015 г.:
XIII.3.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №I, ном. №№21, 86, 87, 88, 113, 137, 138 и 139 – зав. от участника
копие на сертификат №4804/18.09.2015 г. изд. от БТПП, удостоверяващ правомощията на г-н
Мартин Скала по преупълномощаване на участника;
Комисията приема представения от участника документ.
XIII.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном.№№86 и
113, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му –
Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри,
придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на
предоставените от участника мостри на медицинските изделия и принадлежности по
смисъла на ЗМИ.
Комисията приема представените от участника: документ и мостри.
XIII.3.3. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном.№19, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производител, търговско наименование и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от
решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от
участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на
български език;
Комисията приема представените от участника документи.
XIV.1. В офертата на участника „ГЮС” ООД.
XIV.1.1. За оферираните изделия по обособена позиция №III, ном.№№18, 19, 20, 31 и
32, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му –
Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е
представил документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален
оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности
по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;
XIV.2. Въз основа на изложеното в т. XIV.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително
следните документи:
XIV.2.1. За оферираните изделия по обособена позиция №III, ном.№№18, 19, 20, 31 и 32,
със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му –
Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т.
9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на
оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в
превод на български език;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи
номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се
отнасят.

XIV.3. В определения от комисията срок – на 17.09.2015 г., „ГЮС” ООД представи
следните документи с писмо с вх. № 01-00-1288/17.09.2015 г.:
XIV.3.1. За оферираните изделия по обособена позиция №III, ном.№№18, 19, 20, 31 и 32,
със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му –
Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документи по т.
9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата – извадки от актуални оригинални
каталози на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла
на ЗМИ, в превод на български език;
Комисията приема представените от участника документи.
XV.1. В офертата на участника „ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД:
XV.1.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
обособена позиция №IV, ном. №№5, 8, 13, 14, 17 и 28, за доказване на минималното
изискване по т. 9.6.1.4. от решението за откриване на процедурата, участникът е представил
оторизационно писмо от 05.08.2015г., подписано от Джени Фиш – мениджър продажби при
Диаграм Халбах ГмбХ, Германия, в качеството му на дистрибутор на GE MEDICAL
SYSTEMS IT GmbH, Германия Необходимо е представянето на документ от GE MEDICAL
SYSTEMS IT, удостоверяващ правомощията на Джени Фиш – мениджър продажби при
Диаграм Халбах ГмбХ, Германия по преупълномощаване на участника;
XV.1.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №IV, ном.№16, единици от 16.1. до 16.8., със съответните посочени и
вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители,
търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като
тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени през 2013г., 2014г. и 2015г.,
или с 1/една/ оферта или чрез публични покани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.;
XV.2. Въз основа на изложеното в т. XV.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително
следните документи и мостри:
XV.2.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
обособена позиция №IV, ном. №№5, 8, 13, 14, 17 и 28 - документ от GE MEDICAL
SYSTEMS IT, удостоверяващ правомощията на Джени Фиш – мениджър продажби при
Диаграм Халбах ГмбХ, Германия по преупълномощаване на участника - копие на оригинал,
придружено с оригинал на официален превод на български език;
XV.2.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
обособена позиция №IV, ном.№16, единици от 16.1. до 16.8, със съответните посочени и
вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители,
търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9.
от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри
на медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в три екземпляра /един
приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.
Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен
от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената
позиция, номенклатурата /и единицата в случай че има такава/, за която е предложението,
каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.
Мострите се предават в болничната аптека на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.
XV.3. В определения от комисията срок – на 18.09.2015 г., „ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ”
ЕООД представи следните мостри и документи с вх. № 01-00-786-21/18.09.2015 г.:
XV.3.1. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
обособена позиция №IV, ном. №№5, 8, 13, 14, 17 и 28 - документ от 12.01.2015 г. от GE
MEDICAL SYSTEMS IT, удостоверяващ правомощията на Джени Фиш – мениджър

продажби при Диаграм Халбах ГмбХ, Германия по преупълномощаване на участника - копие
на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език;
Комисията приема представения от участника документ.
XV.3.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
обособена позиция №IV, ном.№16, единици от 16.1. до 16.8, със съответните посочени и
вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители,
търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9.
от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри
на медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ.
Комисията приема представените от участника: документи и мостри.
XVI.1. В офертата на участника „АКВАХИМ” АД.
XVI.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №III, ном. №№1,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 34, 36 и 37, за доказване на минималното изискване по
т. 9.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил документ
по т. 9.6.2.5. - Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод
на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла
на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на
територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо
пространство;
XVI.1.2. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и
номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№83 и 113, и обособена позиция
№III, ном.№№1, 12, 13 и 34, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение
№1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни
номера, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на
процедурата - макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на
„СЕ” маркировка – на хартиен носител;
XVI.1.3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №III, ном.№№6, 10, 11, 12 и 13, 14 и по-конкретно -14.1, 14.7, 14.8., 14.9
и 14.10, ном. №17, единица 17.5., със съответните посочени и вписани от участника в
Приложение №1 към офертата му– Образец- А, производители, търговски наименования и
каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са
доставяни в болницата по договори сключени през 2013г., 2014г. и 2015г., или с 1/една/
оферта или чрез публични покани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.;
XVI.1.4. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №III, ном.№9, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил
мостра, тъй като това изделие, не е доставяно в болницата по договори сключени през 2013г.,
2014г. и 2015г., или с 1/една/ оферта или чрез публични покани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г..
Участникът е предоставил мостра на друг производител, а не на производителя, който той е
вписал в офертата си -LEVENT Medical Турция.
XVI.1.5. За оферираните медицински изделия и принадлежности по обособена
позиция №III, ном.№17 и по-конкретно единици – 17.1., 17.2, 17.3. и 17.4, със съответните
посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А,
производител, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил
мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени през
2013г., 2014г. и 2015г., или с 1/една/ оферта или чрез публични покани през 2013 г., 2014 г. и
2015 г.. Участникът е предоставил мостри на други производители – 4a medical и Steriway, а
не на производителя, който той е вписал в офертата си -LEVENT Medical Турция.
XVI.1.6 За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и
номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№83 и 113, и обособена позиция
№III, ном.№№1, 12, 13 и 34, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение

№1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни
номера, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на
процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински
изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.
XVI.2. Въз основа на изложеното в т. XVI.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително
следните документи и мостри:
XVI.2.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №III, ном. №№1,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 34, 36 и 37 - документ по т. 9.6.2.5 от решението за
откриване на процедурата - Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на
официален превод на български език на документ за писменото упълномощаване на
представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските
изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от
Европейското икономическо пространство;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените документи следва да се
посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която
същите се отнасят.
XVI.2.2. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и
номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№83 и 113, и обособена позиция
№III, ном.№№1, 12, 13 и 34, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение
№1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни
номера - документ по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата - макет на
опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на
хартиен носител;
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените документи следва да се
посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която
същите се отнасят.
XVI.2.3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ
по обособена позиция №III, ном.№№6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и по-конкретно -14.1, 14.7, 14.8.,
14.9 и 14.10, ном. №17, единица 17.5., със съответните посочени и вписани от участника в
Приложение №1 към офертата му– Образец- А, производители, търговски наименования и
каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване
на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия и
принадлежности по смисъла на ЗМИ, в три екземпляра /един приложен към изискваните
документи, един към мострите и един брой за участника/.
Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен
от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената
позиция, номенклатурата /и единицата в случай че има такава/, за която е предложението,
каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.
Мострите се предават в болничната аптека на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.
XVI.2.4. За оферираните медицински изделия и принадлежности по обособена позиция
№III, ном.№17 и по-конкретно единици – 17.1., 17.2, 17.3. и 17.4, със съответните посочени и
вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производител,
търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9.
от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри
на медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в три екземпляра /един
приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.
Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен
от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената
позиция, номенклатурата /и единицата в случай че има такава/, за която е предложението,
каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,
гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.
XVI.2.5. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и
номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№83 и 113, и обособена позиция
№III, ном.№№1, 12, 13 и 34, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение
№1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни
номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален
оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности
по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.
Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи
номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се
отнасят.
XVI.3.1. В определения от комисията срок – на 24.09.2015 г., „АКВАХИМ” АД
представи следните документи и мостра с писмо с вх. № 01-00-786-28/24.09.2015 г.:
XVI.3.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №III, ном. №№1,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 34, 36 и 37 – документ по т. 9.6.2.4 от решението за
откриване на процедурата - Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод
на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено от
производителя на МИ- LEVENT Medical Турция, удостоверяващо правата на участника за
представителство и търговия.
Комисията не приема представения от участника документ, тъй като такъв документ
не е изисквала. Изисканият от Комисията документ е този документ по т. 9.6.2.5 от
решението за откриване на процедурата - Оригинал / Копие на оригинал, придружено с
оригинал на официален превод на български език на документ за писменото
упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят
на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на
държава от Европейското икономическо пространство;
XVI.3.1.2. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и
номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№113, и обособена позиция №III,
ном.№№1, 12, 13 и 34, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1
към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни
номера- документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата - инструкции за
употреба и макети на опаковките на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ”
маркировка – на хартиен носител;
Комисията приема представените от участника документи.
XVI.3.1.3.1 За оферираните медицински изделия и принадлежности по обособена
позиция №III, ном.№ 9 и ном.№17 и по-конкретно единици – 17.1., 17.2, 17.3. и 17.4,
упълномощеното от представляващия участника лице уведомява Комисията, че фирма
Levent Medical е част от консорциум „4A Medical“, а Steriway е търговска линия на Levent
Medical, поради тази причина представените от участника първоначални мостри са с
търговските марки - 4A Medical и Steriway .
Комисията приема изложените от участника мотиви.
XVI.3.1.3.2. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на
ЗМИ по обособена позиция №III, ном.№№6, 10, 11, 12, 13, 14 и по-конкретно -14.1, 14.7, 14.8.,
14.9 и 14.10, ном. №17, единица 17.5., упълномощеното от представляващия участника лице
уведомява Комисията, че производителят на МИ - фирма Levent Medical е затворена за три
седмици годишен отпуск и профилактика, и че започват работа на 28.09.2015 г., поради което
няма възможност за предоставяне на допълнително изисканите от Комисията мостри за
оферираните МИ.
Комисията не приема изложените от участника мотиви.

XVI.3.1.4. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном.№№83 и
113, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му –
Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т.
9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на
оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в
превод на български език.
Комисията приема представените от участника документи.
XVI.3.2.1. В определения от комисията срок, участникът „АКВАХИМ” АД, не
представи изискани от Комисията документи по т. 24.2.1., 24.2.2., 24.2.3. и 24.2.5. от
протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираните медицински изделия и принадлежности по
смисъла на ЗМИ по следните обособени позиции и номенклатури от позициите:
обособена позиция №I, ном.№83 и обособена позиция № III, ном. №№1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 и по-конкретно -14.1, 14.7, 14.8., 14.9 и 14.10, 15, 16, 17, единица 17.5., 23, 34, 36 и 37, с
писмо с изх.№01-00-786-17/15.09.2015 г.;
XVI.3.2.2. С оглед на изложеното в т.т. XVI.3.1.1., XVI.3.1.3.2. и XVI.3.2.1. от
протокола и на основание чл. 69, ал.1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т. 13 от
ЗОП, т.т. 9.6.2.5., 9.6.2.8., 9.6.2.9. и 9.6.2.10., във връзка с т.т. 9.6.1.5., 9.6.1.6. и 8.4. от
Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.1.4), ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за
поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АКВАХИМ” АД, гр.
София 1582, бул."Проф. Цветан Лазаров“ №83, с оферта с вх.№ 24/13.08.2015 г. ., за следните
обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№83 и
обособена позиция № III, ном. №№1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 34, 36 и 37.
Мотиви:
1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №III, ном. №№1, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 34, 36 и 37, участникът не е представил изискания от
Комисията документ по т. 9.6.2.5 от решението за откриване на процедурата - Оригинал /
Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на
документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ,
когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава
членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство;
2. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном.№83, със
съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – ОбразецА, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил
изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка–
на хартиен носител;
3. За оферираните медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ по
обособена позиция №III, ном.№№6, 10, 11, 12, 13, 14 и по-конкретно -14.1, 14.7, 14.8., 14.9 и
14.10, ном. №17, единица 17.5., със съответните посочени и вписани от участника в
Приложение №1 към офертата му– Образец- А, производители, търговски наименования и
каталожни номера, участникът не е представил изисканите от Комисията мостри,
придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на
предоставените от участника мостри на медицинските изделия и принадлежности по
смисъла на ЗМИ.
4. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №III, ном.№№1, 12, 13 и
34, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му –
Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е
представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на
процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински
изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Поради освобождаването на член на назначената със Заповед №РД-25-182/14.08.2015 г.
на изпълнителния директор на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД комисия – Ирен Миленкова
от заеманата от нея длъжност – ст. мед. сестра в „Отделение за оперативно лечение на
придобити сърдечно-съдови заболявания на ССС“, считано от 03.10.2015 г., със заповед №
РД-25-182Б/05.10.2015 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, бе
определен нов член на комисията – Елка Колева – мед. сестра в „Отделение за оперативно
лечение на придобити сърдечно-съдови заболявания на ССС“, която встъпи на мястото на
Ирен Миленкова. Промяната ще бъде до приключване на процедурата.
XVII. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик №2 “Предложение
за изпълнение на поръчката” на участниците, чиито документи в плик №1 отговарят на
изискванията за подбор.
Комисията констатира:
XVIII.1. В плик № 2 на участника „МЕДИКАЛПАРК” ЕООД, гр. Пловдив – 4002, бул.
«Васил Априлов» №56, за следните номенклатури от обособена позиция №III:
1.1. ном. №14 – несъответствие на техническото предложение на участника с
изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие.
Оферираните от участника изделия не отговарят на изискванията на техническата спецификация
– след парна стерилизация, краищата на фолиото много лесно се разлепват; на някои мостри
няма отчетлива промяна на индикатора за пара след стерилизация. Тези обстоятелства са видни
и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.
1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„МЕДИКАЛПАРК” ЕООД, гр. Пловдив – 4002, бул. «Васил Априлов» №56, с оферта с вх. №
2/10.08.2015 г., за обособена позиция №III, ном. №14 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
2.1. ном. №23 – несъответствие на техническото предложение на участника с
изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие.
Оферираните от участника изделия не отговарят на изискванията на техническата спецификация
– не всички предоставени от участника мостри на изделията са с еднакво качество; някои от
мострите са много тънки и лесно се късат. Тези обстоятелства са видни и констатирани при
тестване на предоставените от участника мостри на изделията.
2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„МЕДИКАЛПАРК” ЕООД, гр. Пловдив – 4002, бул. «Васил Априлов» №56, с оферта с вх. №
2/10.08.2015 г., за обособена позиция №III, ном. №23 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
3.1. ном. №37 – несъответствие на техническото предложение на участника с
изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие.
Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на техническата спецификация
– не е отчетлива промяната в индикатора след стерилизация. Това обстоятелство е видно и
констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„МЕДИКАЛПАРК” ЕООД, гр. Пловдив – 4002, бул. «Васил Априлов» №56, с оферта с вх. №
2/10.08.2015 г., за обособена позиция №III, ном. №37 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
XVIII.2. В плик № 2 на участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван
Богоров» №12, за следните оферирани обособени позиции и номенклатури от позициите:
1.1. обособена позиция №I, ном. №134 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация – предоставената от участника мостра представлява „гел за ЕКГ“, а
не „Гел за ехокардиография“. Това обстоятелство е видно от предоставената от участника
мостра на изделието.
1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван Богоров» №12, с оферта с вх. № 3/12.08.2015
г., за обособена позиция №I, ном. №134 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
2.1. обособена позиция №IV, ном. №5 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация – предоставената от участника мостра не е съвместима за работа с
апарат ЕКГ MAC 1200; излиза обърната обратно. Това обстоятелство е видно и констатирано
при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.
2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван Богоров» №12, с оферта с вх. № 3/12.08.2015
г., за обособена позиция №IV, ном. №5 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
XVIII.3. В плик № 2 на участника «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ”
ООД, гр. София-1750, ж.к. „Младост 1” бл. 28Б, ул. „Димитър Моллов”, за следните оферирани
обособени позиции и номенклатури от позициите:
1.1. обособена позиция №I, ном. №12 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация – оферираното изделие не е съвместимо за работа с дефибрилатор
Zoll; не отговаря на описанието. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на
предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
«МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София-1750, ж.к. „Младост 1” бл.
28Б, ул. „Димитър Моллов”, с оферта с вх. №6/12.08.2015 г., за обособена позиция №I, ном.
№12 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
2.1. обособена позиция №II, ном. №4 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация – оферираният от участника препарат представлява ензимен
детергент за пре-дезинфекция на инструменти. Това обстоятелство е видно и констатирано при
тестване на предоставената от участника мостра на изделието.
2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
«МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София-1750, ж.к. „Младост 1” бл.
28Б, ул. „Димитър Моллов”, с оферта с вх. №6/12.08.2015 г., за обособена позиция №II, ном.
№4 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
3.1. обособена позиция №IV, ном. №5 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация – предоставената от участника мостра на оферираното изделие е
по-плътна и при работа отваря капака на апарата, което затруднява работния процес. Това
обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на
изделието.
3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
«МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София-1750, ж.к. „Младост 1” бл.
28Б, ул. „Димитър Моллов”, с оферта с вх. №6/12.08.2015 г., за обособена позиция №IV, ном.
№5 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
XVIII.4. В плик № 2 на участника „ХИМТЕКС» ООД, гр. Димитровград 6400, ул.
«Бузлуджа» №33, за следните оферирани обособени позиции и номенклатури от позициите:
1.1. обособена позиция №I, ном. №115 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация – оферираното изделие е с много малки размери; не отговаря на

обема отпадъци, които болницата образува. Това обстоятелство е видно и констатирано при
тестване на предоставената от участника мостра на изделието.
1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ХИМТЕКС» ООД, гр. Димитровград 6400, ул. «Бузлуджа» №33, с оферта с вх. № 8/13.08.2015
г., за обособена позиция №I, ном. №115 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
2.1. обособена позиция №I, ном. №134 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация – предоставената от участника мостра представлява „гел за ЕКГ“, а
не „Гел за ехокардиография“. Това обстоятелство е видно от предоставената от участника
мостра на изделието.
2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ХИМТЕКС» ООД, гр. Димитровград 6400, ул. «Бузлуджа» №33, с оферта с вх. № 8/13.08.2015
г., за обособена позиция №I, ном. №134 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
3.1. обособена позиция №III, ном. №14 – несъответствие на техническото
предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираните от участника изделия не отговарят на изискванията на
техническата спецификация – предоставените от участника мостри на изделията са малки и не
могат да бъдат тествани. Тези обстоятелства са видни от предоставените от участника мостри на
изделията.
3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ХИМТЕКС» ООД, гр. Димитровград 6400, ул. «Бузлуджа» №33, с оферта с вх. № 8/13.08.2015
г., за обособена позиция №III, ном. №14 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
4.1. обособена позиция №III, ном. №17 – несъответствие на техническото
предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираните от участника изделия не отговарят на изискванията на
техническата спецификация – предоставените от участника мостри на изделията са малки и не
могат да бъдат тествани. Тези обстоятелства са видни от предоставените от участника мостри на
изделията.
4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника

„ХИМТЕКС» ООД, гр. Димитровград 6400, ул. «Бузлуджа» №33, с оферта с вх. № 8/13.08.2015
г., за обособена позиция №III, ном. №17 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
5.1. ном. №37 – несъответствие на техническото предложение на участника с
изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие.
Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на техническата спецификация–
предоставената от участника мостра на изделието е само за парна стерилизация; индикаторната
лента не се променя при стерилизация с етилен оксид. Това обстоятелство е видно и
констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.
5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ХИМТЕКС» ООД, гр. Димитровград 6400, ул. «Бузлуджа» №33, с оферта с вх. № 8/13.08.2015
г.,за обособена позиция №III, ном. №37 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
XVIII.5. В плик № 2 на участника „СОФИНФОРМПРОДУКТ-ГРОЗДАНОВ» ЕООД,
гр. София 1407 ,бул. „Черни връх” №38, за следната номенклатура от обособена позиция
№IV:
1.1. ном. №5 – несъответствие на техническото предложение на участника с
изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие.
Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на техническата спецификация–
предоставената от участника мостра на оферираното изделие е по-плътна и при работа отваря
капака на апарата, което затруднява работния процес. Това обстоятелство е видно и
констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.
1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„СОФИНФОРМПРОДУКТ-ГРОЗДАНОВ» ЕООД, гр. София 1407 ,бул. „Черни връх” №38,
с оферта с вх. №12/13.08.2015 г., за обособена позиция №IV, ном. №5 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
XVIII.6. В плик № 2 на участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул.
«Йордан Йовков» №9, за следните обособени позиции и номенклатури от позициите:
1.1. обособена позиция №I, ном. №10 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираните от участника изделия не отговарят на изискванията на
техническата спецификация – оферираните от участника продукти са с ниски експлоатационни
качества. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставените от
участника мостри на изделията.
1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от

обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. №
13/13.08.2015 г., за обособена позиция №I, ном. №10 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
2.1. обособена позиция №I, ном. №17 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация– предоставената от участника мостра на оферираното изделие няма
нужната твърдост, контрол на въртене и здравина на винта. Тези обстоятелства са видни и
констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.
2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. №
13/13.08.2015 г., за обособена позиция №I, ном. №17 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
3.1. обособена позиция №I, ном. №134 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация – предоставената от участника мостра представлява „гел за ЕКГ“, а
не „Гел за ехокардиография“. Това обстоятелство е видно от предоставената от участника
мостра на изделието.
3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. №
13/13.08.2015 г., за обособена позиция №I, ном. №134 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
4.1. обособена позиция №III, ном. ном. №36 – несъответствие на техническото
предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация– предоставената от участника мостра на изделието се къса и
раздвоява още при самото разлепване от ролката; не е подходящо за работа в сектора. Това
обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на
изделието.
4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. №
13/13.08.2015 г., за обособена позиция №III, ном. №36 .

Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
5.1. обособена позиция №III, ном. ном. №37 – несъответствие на техническото
предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация– лентата на предоставената от участника мостра на изделието е
тънка и лесно се къса. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на
предоставената от участника мостра на изделието.
5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. №
13/13.08.2015 г., за обособена позиция №III, ном. №37 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
6.1. обособена позиция №IV, ном. №5 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие е доставяно в болница от
участника в продължение на 12 месеца, през което време са констатирани проблеми с апаратите
EКГ-MAC 1200, за което има издадени констативни протоколи от фирмата, която поддържа
апаратите. В констативните протоколи е констатирано, че дефектите в апаратите най-вероятно
се дължат от използване на некачествена; неоригинална хартия.
6.2. С оглед на изложеното в т. 6.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. №
13/13.08.2015 г., за обособена позиция №IV, ном. №5 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
XVIII.7. В плик № 2 на участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул.
«Христо Ботев» №44, за следните обособени позиции и номенклатури от позициите:
1.1. обособена позиция №III, ном. №1 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация – след парна стерилизация, индикаторът на стикера се променя в
кафяво, а не както е описано на самия стикер в черно. Това обстоятелство е видно и
констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.
1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №
17/13.08.2015 г., за обособена позиция №III, ном. №1 .
Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
2.1. обособена позиция №IV, ном. №5 – несъответствие на техническото предложение
на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от
документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на
техническата спецификация – предоставената от участника мостра на оферираното изделие е
по-плътна и при работа отваря капака на апарата, което затруднява работния процес. Това
обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на
изделието.
2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №
17/13.08.2015 г., за обособена позиция №IV, ном. №5 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
XVIII.8. В плик № 2 на участника „МЕДИЛОН” ЕООД, гр. София – 1404, ж.к. «Гоце
Делчев», бл. 52Е, вх.В, ап.43, за следната номенклатура от обособена позиция №III:
1.1. ном. №8 – несъответствие на техническото предложение на участника с
изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие.
Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на техническата спецификацияоферираното от участника изделие не е интегратор. Това обстоятелство е видно от
предоставената от участника мостра на изделието.
1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„МЕДИЛОН” ЕООД, гр. София – 1404, ж.к. «Гоце Делчев», бл. 52Е, вх.В, ап.43, с оферта с вх.
№18/13.08.2015 г., за обособена позиция №III, ном. №8 .
Мотиви:
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
XVIII.9. В плик № 2 на участника „ГЮС” ООД, гр. София, 1680, ж.к. «Красно село»,
бл.12, ет.1, ап.3, за следната номенклатура от обособена позиция №III:
1.1. ном. №6 – несъответствие на техническото предложение на участника с
изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие.
Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на техническата спецификациямалък е индикаторният елемент; изделието не е подходящо. Това обстоятелство е видно от
предоставената от участника мостра на изделието.
1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във
връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от
обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника
„ГЮС” ООД, гр. София, 1680, ж.к. «Красно село», бл.12, ет.1, ап.3, с оферта с вх.
№21/13.08.2015 г., за обособена позиция №III, ном. №6 .
Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните
задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от
документацията за участие в процедурата.
XIX. Комисията установи, че:
XIX.1. Документите в плик №2 на участника „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, бул.
«Витоша» №81-83, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички оферирани
обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№47, 48, 49, 50,
51, 55, 62, 69, 70, 72, 76, 113 и обособена позиция №IV, ном.№7.
XIX.2. Документите в плик №2 на участника „МЕДИКАЛПАРК” ЕООД, гр.
Пловдив– 4002, бул. «Васил Априлов» №56, отговарят на условията и изискванията на
Възложителя за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция
№I, ном.№№61 и 113, и обособена позиция №III, ном.№№17 и 36.
XIX.3. Документите в плик №2 на участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, гр. Варна,
ул. «Иван Богоров» №12, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните
обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№ 104 и 133, и
обособена позиция №IV, ном.№№ 7, 8, 10, 11 и 12.
XIX.4. Документите в плик №2 на участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД, гр. София –
1618, ул. «Голям Братан» №8, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички
оферирани обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I,
ном.№№1, 2, 54, 115, 116 и 132, обособена позиция №II, ном.№№3, 7 и 8, обособена позиция
№III, ном.№№14 и 17, и обособена позиция №IV, ном.№97.
XIX.5. Документите в плик №2 на участника „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, гр. София1700, бул. «Симеоновско шосе» №93Б, вх.Б, ет.3, отговарят на условията и изискванията на
Възложителя за ном. от обособена позиция №IV, за която участва – ном. №92.
XIX.6. Документите в плик №2 на участника «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София-1750, ж.к. „Младост 1” бл. 28Б, ул. „Димитър Моллов”,
отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните обособени позиции и
номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№3, 4, 9, 10, 11, 65, 80, 83, 86, 108,
113, 114, 116, 117, 118, 119, 126, 133, 134, 135, 136; обособена позиция №II, ном. №№3, 8, 9;
обособена позиция №III, ном. №№1, 7, 11, 12, 23, 35, 36, 37 и обособена позиция №IV,
ном.№№2, 7, 8, 10 и 79.
XIX.7. Документите в плик №2 на участника «ТОП-ДИАГНОСТИКА» ООД, гр.
София – 1407, ул. «Любата» №4-6, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за
ном. от обособена позиция №I, за която участва - ном.№140.
XIX.8. Документите в плик №2 на участника «ХИМТЕКС» ООД, гр. Димитровград
6400, ул. «Бузлуджа» №33, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните
обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№81, 82, 91, 92,
99,100, 101, 102, 103, 106, 108, 114, 133 и 136, и обособена позиция №III, ном.№35.
XIX.9. Документите в плик №2 на участника „ПАРАМЕДИКА” ООД, гр. София 1797,
ж.к. «Младост», бл.86, ет.4, ап.10, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за
всички оферирани обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I,
ном. №№ 80,116 и 134, обособена позиция №III, ном.№34 и обособена позиция №IV,
ном.№№36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 65.
XIX.10. Документите в плик №2 на участника „БУЛМЕД 2000 ” ЕООД, гр. София
1680, ж.к. «Бели Брези», ул. «Хайдушка гора» №59-61, отговарят на условията и изискванията
на Възложителя за всички оферирани обособени позиции и номенклатури от позициите:
обособена позиция №I – ном. №85 и обособена позиция №IV – ном. №58.
XIX.11. Документите в плик №2 на участника „РСР” ЕООД, гр. София 1606, ул.
„Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2, отговарят на условията и изискванията на
Възложителя за всички оферирани обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена
позиция №I – ном. №№24, 25, 26, 27, 66, 67 и обособена позиция №IV – ном. №№34 и 36.

XIX.12. Документите в плик №2 на участника „СОФИНФОРМПРОДУКТГРОЗДАНОВ» ЕООД, гр. София 1407 ,бул. „Черни връх” №38, отговарят на условията и
изискванията на Възложителя за следните обособени позиции и номенклатури от позициите:
обособена позиция №I, ном. №84 и обособена позиция №IV, ном. №№ 7, 8, 10, 11, 37, 38, 39, 40,
42 и 43.
XIX.13. Документите в плик №2 на участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.
Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№ 3,
4, 5, 20, 21, 133 и обособена позиция №IV, ном. №№ 7, 9, 11 и 40.
XIX.14. Документите в плик №2 на участника „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД,
гр. София-1799, ул. «Свети Киприян» №44, отговарят на условията и изискванията на
Възложителя за ном. от обособена позиция №I, за която участва - ном. №141.
XIX.15. Документите в плик №2 на участника “СЕРВИЗМЕД” ООД, гр. София, ул.
„Добротич” №329А, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните
обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном. №№80, 113, 122
и 123, и обособена позиция №III – ном. №№2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 17, 22, 23 и 37.
XIX.16. Документите в плик №2 на участника „МЕДИКАРД” ООД, гр. София 1618,
ул. „Иван Сусанин“ №44, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички
оферирани обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном.
№№6, 7, 8 ,24, 25, 26, 65, 66, 67, 78, 111 и обособена позиция №IV – ном. №59.
XIX.17. Документите в плик №2 на участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272,
общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном. №№4,
5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 59,
68, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 87, 88, 104, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 130, 131, 133, 134, 136;
обособена позиция №II– ном. №№1, 2, 4, 5, 10, 11, 12; обособена позиция №III – ном. №№ 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 и обособена позиция №IV – ном. №1, 7, 8, 10, 11, 20, 25, 39, 40, 41, 50,
51, 52, 70, 71, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 87, 88, 89 и 90.
XIX.18. Документите в плик №2 на участника „МЕДИЛОН” ЕООД, гр. София – 1404,
ж.к. «Гоце Делчев», бл. 52Е, вх.В, ап.43, отговарят на условията и изискванията на Възложителя
за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном.
№12, обособена позиция №III, ном. №№6, 7, 9, 13, 37, 38 и обособена позиция №IV – ном.
№№63, 64, 77, 84 и 87.
XIX.19. Документите в плик №2 на участника „ДИАМЕД” ООД, гр. София 1113, ул.
«Жолио Кюри» №48, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички
оферирани номенклатури от обособена позиция №I, ном. №№58 и 61.
XIX.20. Документите в плик №2 на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, гр.
София 1220 , ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, отговарят на
условията и изискванията на Възложителя за всички оферирани номенклатури от обособена
позиция №I: ном. №№5, 19, 21, 86, 87, 88, 113, 137, 138, 139 и 142.
XIX.21. Документите в плик №2 на участника „ГЮС” ООД, гр. София, 1680, ж.к.
«Красно село», бл.12, ет.1, ап.3, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном. №136
и обособена позиция №III, ном. №№ 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 31, 32 и 36.
XIX.22. Документите в плик №2 на участника „ИНВАР” ЕООД, гр. София 1619,
бул."Цар Борис III“ 263А, ет.2, ап.2, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за
всички номенклатури от обособена позиция №IV, за които участва: ном. №№36, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 44 и 65.
XIX.23. Документите в плик №2 на участника „ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.
София 1680, ул. „Искърски пролом” №12, отговарят на условията и изискванията на
Възложителя за всички номенклатури от обособена позиция № IV, за които участва: ном. №№ 5,
8, 13, 14, 16, 17, 19 и 28.

XIX.24. Документите в плик №2 на участника „АКВАХИМ” АД, гр. София 1582,
бул."Проф. Цветан Лазаров“ №83, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за
следните номенклатури от обособена позиция №I – ном. №61, 113 и 116.
XX. На 13.10.2015 г. на интернет адреса на болницата бе оповестено, че на 16.10.2015 г. в 09,30
часа в зала №1 на болницата, партерен етаж, ще бъде отворен “Плика с предлаганата цена” на
участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. С писмо с изх. №01-00-78629/13.10.2015 г., комисията уведоми участниците в процедурата за датата и часа на отваряне на плик №3
“Предлагана цена”.
XXI. На 16.10.2015 г. в 09,30 ч. при отварянето на плик №3 на участниците, чиито оферти отговарят
на изискванията на Възложителя, присъстват упълномощени представители на следните участници:
XXI.1. „ЕКОС МЕДИКА” ООД, гр. София – 1618, ул. «Голям Братан» №8, ап.1 –
Радослав Кърджев;
XXI.2. „БУЛМЕД 2000 ” ЕООД, гр. София 1680, ж.к. «Бели Брези», ул. «Хайдушка гора»
№59-61 – Милена Михайлова;
XXI.3. „МЕДИКАРД” ООД, гр. София 1618, ул. „Иван Сусанин“ №44 – Елена Велинова.
XXII. В изпълнение на изискванията на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП в присъствието на
упълномощени представители на участниците в процедурата, комисията отвори
предложените от участниците цени за допуснатите номенклатури от съответните обособени
позиции и член на комисията оповести предложените цени. Предложено бе по един от
присъстващите упълномощени представители на участниците в процедурата, да подпише
ценовите оферти, както следва:
XXII.1. За участника „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, бул. «Витоша» №81-83, за
всички оферирани обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I,
ном.№№47, 48, 49, 50, 51, 55, 62, 69, 70, 72, 76, 113 и обособена позиция №IV, ном.№7.
XXII.2. За участника „МЕДИКАЛПАРК” ЕООД, гр. Пловдив– 4002, бул. «Васил
Априлов» №56, за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена
позиция №I, ном.№№61 и 113, и обособена позиция №III, ном.№№17 и 36.
XXII.3. За участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван Богоров» №12,
за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№
104 и 133, и обособена позиция №IV, ном.№№ 7, 8, 10, 11 и 12.
XXII.4. За участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД, гр. София – 1618, ул. «Голям Братан»
№8, за всички оферирани обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция
№I, ном.№№1, 2, 54, 115, 116 и 132, обособена позиция №II, ном.№№3, 7 и 8, обособена позиция
№III, ном.№№14 и 17, и обособена позиция №IV, ном.№97.
XXII.5. За участника „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, гр. София-1700, бул. «Симеоновско
шосе» №93Б, вх.Б, ет.3, за ном. от обособена позиция №IV, за която участва – ном. №92.
XXII.6. За участника «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр.
София-1750, ж.к. „Младост 1” бл. 28Б, ул. „Димитър Моллов”, за следните обособени позиции и
номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№3, 4, 9, 10, 11, 65, 80, 83, 86, 108,
113, 114, 116, 117, 118, 119, 126, 133, 134, 135, 136; обособена позиция №II, ном. №№3, 8, 9;
обособена позиция №III, ном. №№1, 7, 11, 12, 23, 35, 36, 37 и обособена позиция №IV,
ном.№№2, 7, 8, 10 и 79.
XXII.7. За участника «ТОП-ДИАГНОСТИКА» ООД, гр. София – 1407, ул. «Любата»
№4-6, за ном. от обособена позиция №I, за която участва - ном.№140.
XXII.8. За участника «ХИМТЕКС» ООД, гр. Димитровград 6400, ул. «Бузлуджа»
№33, за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I,
ном.№№81, 82, 91, 92, 99,100, 101, 102, 103, 106, 108, 114, 133 и 136, и обособена позиция №III,
ном.№35.
XXII.9. За участника „ПАРАМЕДИКА” ООД, гр. София 1797, ж.к. «Младост», бл.86,
ет.4, ап.10, за всички оферирани обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена
позиция №I, ном. №№ 80,116 и 134, обособена позиция №III, ном.№34 и обособена позиция
№IV, ном.№№36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 65.

XXII.10. За участника „БУЛМЕД 2000 ” ЕООД, гр. София 1680, ж.к. «Бели Брези», ул.
«Хайдушка гора» №59-61, за всички оферирани обособени позиции и номенклатури от
позициите: обособена позиция №I – ном. №85 и обособена позиция №IV – ном. №58.
XXII.11. За участника „РСР” ЕООД, гр. София 1606, ул. „Виктор Григорович» №3,
вх.1, ет.1, ап.2, за всички оферирани обособени позиции и номенклатури от позициите:
обособена позиция №I – ном. №№24, 25, 26, 27, 66, 67 и обособена позиция №IV – ном. №№34 и
36.
XXII.12. За участника „СОФИНФОРМПРОДУКТ-ГРОЗДАНОВ» ЕООД, гр. София
1407 ,бул. „Черни връх” №38, за следните обособени позиции и номенклатури от позициите:
обособена позиция №I, ном. №84 и обособена позиция №IV, ном. №№ 7, 8, 10, 11, 37, 38, 39, 40,
42 и 43.
XXII.13. За участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан
Йовков» №9, за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция
№I, ном. №№ 3, 4, 5, 20, 21, 133 и обособена позиция №IV, ном. №№ 7, 9, 11 и 40.
XXII.14. За участника „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД, гр. София-1799, ул.
«Свети Киприян» №44, за ном. от обособена позиция №I, за която участва - ном. №141.
XXII.15. За участника“СЕРВИЗМЕД” ООД, гр. София, ул. „Добротич” №329А, за
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном.
№№80, 113, 122 и 123, и обособена позиция №III – ном. №№2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 17, 22, 23 и 37.
XXII.16. За участника „МЕДИКАРД” ООД, гр. София 1618, ул. „Иван Сусанин“ №44,
за всички оферирани обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I –
ном. №№6, 7, 8 ,24, 25, 26, 65, 66, 67, 78, 111 и обособена позиция №IV – ном. №59.
XXII.17. За участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо
Ботев» №44, за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция
№I – ном. №№4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 56, 59, 68, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 87, 88, 104, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 130, 131,
133, 134, 136; обособена позиция №II– ном. №№1, 2, 4, 5, 10, 11, 12; обособена позиция №III –
ном. №№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 и обособена позиция №IV – ном. №1, 7, 8, 10, 11, 20, 25,
39, 40, 41, 50, 51, 52, 70, 71, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 87, 88, 89 и 90.
XXII.18. За участника „МЕДИЛОН” ЕООД, гр. София – 1404, ж.к. «Гоце Делчев», бл.
52Е, вх.В, ап.43, за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена
позиция №I – ном. №12, обособена позиция №III, ном. №№6, 7, 9, 13, 37, 38 и обособена
позиция №IV – ном. №№63, 64, 77, 84 и 87.
XXII.19. За участника „ДИАМЕД” ООД, гр. София 1113, ул. «Жолио Кюри» №48, за
всички оферирани номенклатури от обособена позиция №I, ном. №№58 и 61.
XXII.20. За участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, гр. София 1220 , ул."Лъчезар
Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, за всички оферирани номенклатури от
обособена позиция №I: ном. №№5, 19, 21, 86, 87, 88, 113, 137, 138, 139 и 142.
XXII.21. За участника „ГЮС” ООД, гр. София, 1680, ж.к. «Красно село», бл.12, ет.1,
ап.3, за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I –
ном. №136 и обособена позиция №III, ном. №№ 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 31, 32 и 36.
XXII.22. За участника „ИНВАР” ЕООД, гр. София 1619, бул."Цар Борис III“ 263А, ет.2,
ап.2, за всички номенклатури от обособена позиция №IV, за които участва: ном. №№36, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 44 и 65.
XXII.23. За участника „ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1680, ул.
„Искърски пролом” №12, за всички номенклатури от обособена позиция № IV, за които участва:
ном. №№ 5, 8, 13, 14, 16, 17, 19 и 28.
XXII.24. За участника „АКВАХИМ” АД, гр. София 1582, бул."Проф. Цветан Лазаров“
№83, за следните номенклатури от обособена позиция №I – ном. №61, 113 и 116.

XXIII. При разглеждане на предлаганите цени на допуснатите участници по
допуснатите номенклатури от обособени позиции, Комисията установи, че в ценовите
предложения на следните участници:
1. «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София-1750, ж.к.
„Младост 1” бл. 28Б, ул. „Димитър Моллов” – за обособена позиция №I, ном.№11, единици:
1.1. единица №11.1. - цената вписана от участника в графа №12 на приложение №1
към ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно за предложения брой в оферирана опаковка в
графа №11 – 1бр., съгласно вписаната от участника цена в графа №8 за 1 брой игла и
указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в
откритата процедура;
1.2. единица №11.3. – цената вписана от участника в графа №12 на приложение №1
към ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно за предложения брой в оферирана опаковка в
графа №11 – 1бр., съгласно вписаната от участника цена в графа №8 за 1 брой игла и
указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в
откритата процедура;
1.3. единица №11.4. - цената вписана от участника в графа №12 на приложение №1 към
ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно за предложения брой в оферирана опаковка в графа
№11 – 1бр., съгласно вписаната от участника цена в графа №8 за 1 брой игла и указанията за
попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата
процедура;
2. «ХИМТЕКС» ООД, гр. Димитровград 6400, ул. «Бузлуджа» №33 – за обособена
позиция №I, ном.№114 – общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа №10, не е
изчислена, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към
номенклатурата в колона №9 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В
от документацията за участие в откритата процедура;
3. „ПАРАМЕДИКА” ООД, гр. София 1797, ж.к. «Младост», бл.86, ет.4, ап.10 – за
обособена позиция №I, ном.№116 – общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа
№10, не е изчислена, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към
номенклатурата в колона №9 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В
от документацията за участие в откритата процедура;
4. «ТОП-ДИАГНОСТИКА» ООД, гр. София – 1407, ул. «Любата» №4-6 – за обособена
позиция №I, ном.№140 – общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа №10, не е
изчислена, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към
номенклатурата в колона №9 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В
от документацията за участие в откритата процедура;
XXIV. С оглед на изложеното в т. XXIII. и на основание чл.68, ал.11 от ЗОП, Комисията
реши да поиска разяснения от следните участници:
1. «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с писмо с изх. №01-00-78633/20.10.2015 г. – за обособена позиция №I, ном.№11:
1.1. единица №11.1. – преизчисляване на цената в графа №12 на приложение №1 към
ОБРАЗЕЦ-В, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 1бр., приемайки, че
цената вписана от участника в графа №8 е цена за 1 брой игла и съгласно указанията за
попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата
процедура;
1.2. единица №11.3. – преизчисляване на цената в графа №12 на приложение №1 към
ОБРАЗЕЦ-В, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 1бр., приемайки, че
цената вписана от участника в графа №8 е цена за 1 брой игла и съгласно указанията за
попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата
процедура;
1.3. единица №11.4. - преизчисляване на цената в графа №12 на приложение №1 към
ОБРАЗЕЦ-В, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 1бр., приемайки, че
цената вписана от участника в графа №8 е цена за 1 брой игла и съгласно указанията за

попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата
процедура;
2. «ХИМТЕКС» ООД, с писмо с изх. №01-00-786-34/20.10.2015 г. – за обособена
позиция №I, ном.№114 - уточняване на общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в
графа №10, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към
номенклатурата в графа №9 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В
от документацията за участие в откритата процедура;
3. „ПАРАМЕДИКА” ООД, с писмо с изх. №01-00-786-35/20.10.2015 г. – за обособена
позиция №I, ном.№116 - уточняване на общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в
графа №10, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към
номенклатурата в графа №9 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В
от документацията за участие в откритата процедура;
4. «ТОП-ДИАГНОСТИКА» ООД, с писмо с изх. №01-00-786-45/20.10.2015 г. – за
обособена позиция №I, ном.№140 - уточняване на общата цена за номенклатурата в лв. без
ДДС в графа №10, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към
номенклатурата в графа №9 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В
от документацията за участие в откритата процедура.
В горните писма бе определен срок от три работни дни от получаване на исканията, за
получаване на разясненията.
XXV. Комисията констатира, че офертите на някои участници съдържат предложения с числово
изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност
на предложенията на останалите участници за някои номенклатури от съответните обособени позиции.
На основание чл.70, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска подробни писмени обосновки за начина на
образуване на предложените от участниците цени, а именно:
1. С писмо с изх. №01-00-786-30/20.10.2015 г.- до „МЕДИКАЛПАРК” ЕООД, за
оферираните медицински изделия в следните обособени позиции и номенклатури от
позициите, а именно:
1.1. обособена позиция №I, ном.№№61 и 113;
1.2. обособена позиция №III, ном.№17.
2. С писмо с изх. №01-00-786-31/20.10.2015 г.- до „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, за
оферираните медицински изделия в следните обособени позиции и номенклатури от
позициите, а именно:
2.1. обособена позиция №I, ном.№133;
2.2. обособена позиция №IV, ном.№№8 и 10.
3. С писмо с изх. №01-00-786-32/20.10.2015 г.- до „ЕКОС МЕДИКА” ООД, за
оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, ном.№116.
4. С писмо с изх. №01-00-786-33/20.10.2015 г.- до «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, за оферираните медицински изделия в следните обособени позиции
и номенклатури от позициите:
4.1. обособена позиция №I, ном.№№113, 116 и 136;
4.2. обособена позиция №III, ном.№№7 и 37.
5. С писмо с изх. №01-00-786-34/20.10.2015 г.- до «ХИМТЕКС» ООД, за оферираното
медицинско изделие в обособена позиция №I, ном.№133.
6. С писмо с изх. №01-00-786-35/20.10.2015 г.- до „ПАРАМЕДИКА» ООД, за
оферираните медицински изделия в следните обособени позиции и номенклатури от
позициите:
6.1. обособена позиция №I, ном.№№80 и 134;
6.2. обособена позиция №IV, ном.№№36, 39, 40, 41 и 43.
7. С писмо с изх. №01-00-786-36/20.10.2015 г.- до „СОФИНФОРМПРОДУКТГРОЗДАНОВ» ЕООД, за оферираните медицински изделия в обособена позиция №IV,
ном.№№37, 38, 39 и 40.

8. С писмо с изх. №01-00-786-37/20.10.2015 г.- до „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, за
оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, ном.№№4, 5 и 133.
9. С писмо с изх. №01-00-786-38/20.10.2015 г.- до “СЕРВИЗМЕД” ООД, за
оферираното медицинско изделие в обособена позиция №I, ном.№80.
10. С писмо с изх. №01-00-786-39/20.10.2015 г.- до „СОЛОМЕД” ООД, за оферираните
медицински изделия в следните обособени позиции и номенклатури от позициите:
10.1. обособена позиция №I, ном.№№4, 113, 116 и 136;
10.2. обособена позиция №IV, ном.№№7 и 11;
11. С писмо с изх. №01-00-786-40/20.10.2015 г.- до „МЕДИЛОН” ЕООД, за
оферираното медицинско изделие в обособена позиция №III, ном.№37.
12. С писмо с изх. №01-00-786-41/20.10.2015 г.- до „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, за
оферираното медицинско изделие в обособена позиция №I, ном.№5.
13. С писмо с изх. №01-00-786-42/20.10.2015 г.- до „ГЮС” ООД, за оферираните
медицински изделия в следните обособени позиции и номенклатури от позициите:
13.1. обособена позиция №I, ном.№136;
13.2. обособена позиция №III, ном.№7;
14. С писмо с изх. №01-00-786-43/20.10.2015 г.- до „ИНВАР” ЕООД, за оферираните
медицински изделия в обособена позиция №IV, ном.№№36, 37, 38, 39, 40 и 41;
15. С писмо с изх. №01-00-786-44/20.10.2015 г.- до „АКВАХИМ” АД, за оферираните
медицински изделия в обособена позиция №I, ном.№№61 и 113.
В горните писма бе определен срок от три работни дни от получаване на искането, за
получаване на обосновките.
XXVI. Разясненията по т. XXIV бяха представени в срок от участниците, а именно:
1. «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - писмо с вх. №01-00-78659/22.10.2015 г., в което фирмата, за обособена позиция №I, ном. №11, единици №№11.1.,11.3.
и 11.4., прави уточнението, че е допусната техническа грешка и че преизчислените цени в
графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, за предложения брой в оферирана опаковка
в графа №11 – 1бр, следва да са същите вписани от участника в графа №8, а именно:
1.1. за единица 11.1. - 6,50 лв. без ДДС;
1.2. за единица 11.3. - 6,65 лв. без ДДС;
1.3. за единица 11.4. – 6,70 лв. без ДДС;
Въз основа на получените от участника разяснения и с оглед на факта, че направените
разяснения не променят предложените цени за 1бр. игла, оферирани от участника в графа №8, тъй като
от тези предлагани цени се изчисляват цените попълнени в колони №№9 и 10, съгласно указанията на
Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в
откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника «МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, по обособена позиция №I, ном. №11 до разглеждане и
оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.
2. «ХИМТЕКС» ООД - писмо с вх. №01-00-786-52/21.10.2015 г., в което фирмата за
обособена позиция №I, ном.№114, уточнява, че общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС
в графа №10, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към
номенклатурата в графа №9 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В
от документацията за участие в откритата процедура, е съответно - 24 907,50 лв.
Въз основа на:
а/ полученото от участника разяснение по т. 2 и
б/ с оглед на факта, че направеното разяснение не променя предложените цени за 1 брой контейнер,
оферирани от участника в графа №8, тъй като от тези предложени цени се изчисляват цените попълнени
в графи №№ 9 и 10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към
ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне
офертата на участника «ХИМТЕКС» ООД по обособена позиция №I, ном.№114, до разглеждане и
оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

3. „ПАРАМЕДИКА” ООД - писмо с вх. №01-00-786-49/21.10.2015 г., в което фирмата
за обособена позиция №I, ном.№116, уточнява, че общата цена за номенклатурата в лв. без
ДДС в графа №10, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към
номенклатурата в графа №9 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В
от документацията за участие в откритата процедура, е съответно – 127 200,00 лв.
Въз основа на:
а/ полученото от участника разяснение по т. 3 и
б/ с оглед на факта, че направеното разяснение не променя предложените цени за 1 брой,
оферирани от участника в графа №8, тъй като от тези предложени цени се изчисляват цените попълнени
в графи №№ 9 и 10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към
ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне
офертата на участника „ПАРАМЕДИКА” ООД по обособена позиция №I, ном.№116, до разглеждане
и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.
4. «ТОП-ДИАГНОСТИКА» ООД - писмо с вх. №01-00-786-57/22.10.2015 г., в което
фирмата за обособена позиция №I, ном.№140, уточнява, че общата цена за номенклатурата в
лв. без ДДС в графа №10, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици
към номенклатурата в графа №9 и указанията за попълване на приложение №1 към
ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, е съответно – 21 218,59
лв.
Въз основа на:
а/ полученото от участника разяснение по т. 4 и
б/ с оглед на факта, че направеното разяснение не променя предложените цени за 1 милилитър,
оферирани от участника в графа №8, тъй като от тези предложени цени се изчисляват цените попълнени
в графи №№ 9 и 10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към
ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне
офертата на участника «ТОП-ДИАГНОСТИКА» ООД по обособена позиция №I, ном.№140, до
разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.
XXVII. Обосновките по т. XXV за предложените от участниците цени бяха представени
в срок, а именно:
1. „МЕДИКАЛПАРК” ЕООД - писмо с вх.№01-00-786-61/23.10.2014 г., Комисията
приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните обособени
позиции и номенклатури от позициите, а именно: обособена позиция №I, ном.№№61 и 113 и
обособена позиция №III, ном.№17, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3
и т.4 от ЗОП, а именно:
1.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителите на
медицинските изделия, изразяващи се в предоставяне на преференциални цени за изделията;
1.2. икономичност при изпълнението на поръчката – ползване на собствен транспорт при
доставка на продуктите.
2. „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – писмо с вх.№01-00-786-51/21.10.2015 г., Комисията
приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните обособени
позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№133 и обособена

позиция №IV, ном.№№8 и 10, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.т. 2, 3
и 4 от ЗОП, а именно:
2.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника, като оторизиран
представител за България на продуктите, които предлага, изразяващи се в: специални
договорености с производителите, позволяващи предлагането на изделията на преференциална
цена за България; директна доставка от фирми-производители, без допълнителни посредници по
веригата, водеща до постигане на минимална цена на стоката;
2.2. икономичност при изпълнението на поръчката – наличие на собствен специализиран
транспорт; собствени офиси и складови бази в страната, позволяващи извършване на доставките
с минимални разходи.
2.3. техническо решение за организация на изпълнението на обществената поръчка –
участникът разполага със собствена материална база; не заплаща наеми; използва собствен
финансов ресурс и не използва банкови и други кредити, които да оскъпяват с лихвите си
предлаганите стоки; разполага със собствени транспортни средства, извършващи регулярни
курсове в цялата страна, както и осъществява доставките без допълнително оскъпяване;
3. „ЕКОС МЕДИКА” ООД - писмо с вх.№01-00-786-47/21.10.2015 г., Комисията
приема обосновката, тъй като в нея, за оферираните медицински изделия в обособена позиция
№I, ном.№116, е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП, а именно:
наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителя-Sogeva Srl.
Италия, като дългогодишен негов дистрибутор на изделията, изразяващи се в: офериране на
преференциални цени, в резултат на договорени максимални търговски отстъпки във връзка с
поддържането на склад на богата гама медицински изделия и налични количества в склада на
дистрибутора.
4. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД - писмо с вх.№01-00-786-59/22.10.2015 г.,
Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в
следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I,
ном.№№113, 116 и 136 и обособена позиция №III, ном.№№7 и 37, са посочени обективните
обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.т. 2, 3 и 4 от ЗОП, а именно:
4.1. добро техническо решение – директно доставяне на изделията от производителите и
поддържане на наличност в собствения склад на едро на количества, които съответстват на шест
месечен оборот;
4.2. наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителите на
медицинските изделия, изразяващи се в договаряне на по-добри цени с производителите,
вследствие поддържането на висок оборот от стоките и с цел налагане на пазара на медицински
изделия с доказано Европейско качество;
4.3. икономичност при изпълнението на поръчката:
4.3.1. наличие на голяма складова площ, позволяваща извършване на доставки на едро, с
цел оптимизиране на логистичните разходи и постигане на допълнителна икономичност на
доставките;
4.3.2. извършване на доставки от страна на участника до други Възложители в близост до
болницата, представляващо друга възможност за минимизиране на разходите по транспортиране
и изпълнението на доставките;

5. «ХИМТЕКС» ООД - писмо с вх.№01-00-786-52/21.10.2015 г., Комисията приема
обосновката, тъй като в нея за оферираното медицинско изделие в обособена позиция №I,
ном.№133, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП, а именно:
5.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителя на
медицинското изделие, като негов директен вносител, изразяващи се в закупуване на стоката от
производителя на преференциални цени и в по-голям обем; получаване на допълнителни
отстъпки за оборот, поради закупуване на голямо количество от стоката;
5.2. икономичност при изпълнението на поръчката: транспортиране на стоките с транспорт
и служители на дружеството директно от завода-производител до склада на участника, което
снижава транспортните разходи на дружеството за придобиване на продуктите;
6. „ПАРАМЕДИКА» ООД - писмо с вх.№01-00-786-49/21.10.2015 г., Комисията приема
обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните обособени
позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№80 и 134 и обособена
позиция №IV, ном.№№36, 39, 40, 41 и 43, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70,
ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП, а именно:
6.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителя на
медицинските изделия – “TELIC S.A.” Испания, изразяващи се в предоставяне на
преференциални цени и начислена търговска надценка, приложима за пазара на Р. България и
базирана на принципите на свободна и лоялна конкуренция;
6.2. икономичност при изпълнението на поръчката.
7. „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД- писмо с вх.№01-00-786-54/21.10.2015 г.,
Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в
обособена позиция №IV, ном.№№37, 38, 39 и 40, е посочено обективното обстоятелство по
чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника
от производителя на изделията, изразяващи се в ползване на значителни отстъпки, както и
начислена минимална надценка от страна на участника;
8. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД - писмо с вх.№01-00-786-53/21.10.2015 г.,
Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в
обособена позиция №I, ном.№№4, 5 и 133, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70,
ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП, а именно:
8.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника от страна на
производителите на изделията, като директен вносител на медицински изделия за болничните
заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и директен дистрибутор
повече от петнадесет години; ползване на едногодишен стоков кредит от страна на участника от
производителите на изделията, както и предоставяне на големи производствени отстъпки, като
дългогодишен техен партньор.
8.2. икономичност при изпълнението на поръчката: директен внос на изделията от Китай
през пристанището в град Варна и директно доставяне със собствен транспорт до гр. София и
останалите офиси на участника в страната; съхраняване на стоките в собствени складове на

участника без заплащане на допълнителни наеми и такси; разположение на офиса на участника в
София в близост до болницата и други болници, с които има сключени договори, допринасящи
за по-ниски транспортни разходи при изпълнението на комбинирани поръчки от различни
болнични заведения в района;
9. „Сервизмед” ООД - писмо с вх.№01-00-786-55/21.140.2015 г., Комисията приема
обосновката, тъй като в нея за оферираното медицинско изделие в обособена позиция №I,
ном.№80, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т. т. 2, 3 и 4 от ЗОП, а
именно:
9.1. добро техническо решение – доставяне на медицинското изделие директно от
фирмата производител, както и наличие в собствения склад на едро на участника на количества
от изделието, които съответстват на шестмесечния му оборот;
9.2. наличие на изключително благоприятни преференциални условия за участника от
фирмата производител на медицинското изделие – 3М Health Care - USA, изразяващи се в
ползване на изключително добри търговски условия за доставка на оферираното медицинско
изделие, на базата на дългогодишно партньорство, основано на договорни отношения и с цел
постигане увеличаване на оборота и налагане на пазара на медицински изделия с доказано
световно качество.
9.3. икономичност при изпълнението на доставките: възможност за групиране на
различните изделия на същия производител при извършване на доставките, позволяващо
оптимизиране на логистичните разходи на участника и по този начин постнигане икономичност
на доставките.
10. „СОЛОМЕД” ООД - писмо с вх.№01-00-786-50/21.10.2015 г.:
10.1. Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински
изделия в следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I,
ном.№№ 113, 116 и 136 и обособена позиция №IV, ном.№№7 и 11, са посочени обективните
обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП, а именно:
10.1.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника, дължащи се на
дългогодишното партньорство на участника с производителите и доставчиците;
10.1.2. икономичност при изпълнението на поръчката.
10.2.1. в което, представляващият участника уведомява Комисията, за обособена позиция
№I, ном. №4 - че е допусната техническа грешка, като оферираната от участника цена в графа
№8 вместо 19,7600 лв. без ДДС, следва да е 32,5000 лв. без ДДС;
10.2.2. С оглед на изложеното в т. 10.2.1. и поради факта, че направеното разяснение променя
предложената цена за 1 брой, оферирана от участника в графа №8, тъй като от тази предложена цена се
изчислява цената попълнена в графа №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на
приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура,
Комисията реши, на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т. VI.3) от обявлението за поръчкапредлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272,
общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №17/13.08.2015 г., за обособена позиция №I,
ном. №4.
11. „МЕДИЛОН” ЕООД - писмо с вх.№01-00-786-58/22.10.2015 г., Комисията приема
обосновката, тъй като в нея за оферираното медицинско изделие в обособена позиция №III,

ном.№37, е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП, а именно:
наличие на изключително благоприятни условия за участника и респективно болницата от
производителя на изделието – STERIS Corporation, на базата на поддържани успешни търговски
взаимоотношения, изразяващи се в предложени преференциални цени в обявената процедура;
12. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД - писмо с вх.№01-00-786-46/21.10.2015 г., Комисията
приема обосновката, тъй като в нея за оферираното медицинско изделие в обособена позиция
№I, ном.№5, е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП, а именно:
наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителя, като негов
оторизиран дистрибутор, изразяващи се във формиране на такива цени към крайни клиенти,
които водят до постигане увеличаване на оборота и налагане на пазара на МИ с доказано
качество.
13. „ГЮС” ООД - писмо с вх.№01-00-786-48/21.10.2015 г., Комисията приема
обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните обособени
позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№136 и обособена
позиция №III, ном.№7, е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП, а
именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителите на
изделията, като техен изключителен представител на територията на България, изразяващи се в
предоставяне на щадящи цени, изчислени изцяло при условията за участие в процедурата – без
включен ДДС с доставка до склад на Възложителя;
14. „ИНВАР” ЕООД - писмо с вх.№01-00-786-56/22.10.2015 г., Комисията приема
обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в обособена позиция №IV,
ном.№№36, 37, 38, 39, 40 и 41, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т. т. 3
и 4 от ЗОП, а именно:
14.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника от фирмите
производители на медицинските изделия – КИМПАКС и МЕТКО МЕДИКАЛ, изразяващи се в
предоставяне на специални цени за участие от страна на производителите с цел утвърждаване на
изделията на българския пазар;
14.2. икономичност при изпълнението на поръчката: поддържане на наличности на склад
от най-оборотните медицински изделия; начислена минимална печалба, поради: оптимална
организация на работа в дружеството; малък брой персонал и експертно управление.
15. „АКВАХИМ” АД - писмо с вх.№01-00-786-60/23.10.2015 г., Комисията приема
обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I,
ном.№№61 и 113, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т. т. 3 и 4 от ЗОП, а
именно:
15.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника от фирмата
производител на медицинските изделия –Milonas Health, изразяващи се в предоставяне на
специално договорени преференциални цени с производителя, като негов официален
представител за България и допълнителни отстъпки конкретно за процедурата;
15.2. икономичност при изпълнението на поръчката: оптимизиран транспорт, който отдел
«Логистика» на дружеството е осигурил, позволяващ да не се натоварват единичнити цени с
високи транспортни разходи.
XXVIII. В изпълнение на изискванията на чл.71 от ЗОП и предварително обявените
условия на откритата процедура, Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценяване
на офертите на допуснатите участници по допуснатите номенклатури от съответните обособени
позиции.
XXIX. Офертите на допуснатите участници бяха класирани според критерия за оценка
на офертите – “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.
Оценките на офертите и класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до
разглеждане и оценяване са посочени в Приложение №2 – Оценка и класиране на

