ПРОТОКОЛ № 1
От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-25-2/19.03.2019 г. и Заповед
№ РД–25-2-2/09.05.2019 г. на Изпълнителния директор УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД за
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински изделия и
принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно
лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“
Днес, 19.03.2019г. от 14:00 ч., в зала 1, в сградата на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД,
с адрес: София, бул.„Пенчо Славейков“ № 52А, в изпълнение на Заповед № РД-252/19.03.2019 г. и Заповед № РД–25-2-2/09.05.2019 г на Изпълнителния директор УМБАЛ „Св.
Екатерина“ ЕАД за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински
изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и
интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“ и на основание
чл.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа комисия в
състав:
Председател: проф. д- р Димитър Петков – зам. директор по лечебната дейност и н-к
„Клиника по кардиохирургия“;
Членове:
проф. д-р Тодор Захариев – н-к „Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия“;
доц. д-р Боян Баев – лекар в „Отделение за оперативно лечение на придобити
сърдечни заболявания“ при „Клиника по кардиохирургия“;
д-р Ивац Нацев – н-к „Отделение по интензивно лечение на сърдечно оперирани
болни“ при „КАИЛ“;
Ирен Димитрова – главна медицинска сестра;
Даниела Драганова Сотирова-Проданова – мед. сестра в „Операционен блок за ЕКК
и ЕКМО“ при „Клиника по кардиохирургия“;
Бойка Балканска- старша мед. сестра в „Операционен блок“ при „Клиника по съдова
и ендоваскуларна хирургия“;
Иванка Ангелова - старша мед. сестра в „Отделение по интензивно лечение на
сърдечно оперирани болни при „КАИЛ“;
Емилия Антонова - мед. сестра в „Отделение по анестезиология“ при „КАИЛ“;
Стефка Танева – зав. сектор „Стерилизационна и пералня“;
маг. фарм. Николина Първанова – управител „Болнична аптека“;
Ваня Чорбаджийска – юрист и н-к отдел „ППД“;
Атанас Миладинов - помощник фармацевт в „Болнична аптека“;
Надежда Георгиева – гл. експерт в отдел „ППД“
Калина Добрева - счетоводител в отдел „Финансово-счетоводен“
Публичното заседание се откри в 14:00 часа, след като председателят на комисията
получи срещу подпис офертите и подписа протокола, съставен на основание чл.48, ал.6 от
ППЗОП във връзка с чл.51 от ППЗОП. Офертите се донесоха от деловодството, в едно с
протокола – опис за подадени оферти в указания срок.
Така назначената комисия проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2
ППЗОП за отваряне и получаване на оферти в процедурата, на което присъстват
представители на следните участници:
Page 1 of 56

1. Радостина Велинова Явашева, заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент
(ЕС) 2016/679, пълномощник на управителя на участника „ИНТЕРАГРО 90“ ЕООД;
2. Десислава Мирославова, заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679, и Елена Велинова, заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679, пълномощници на управителя на участника „МЕДИКАРД“ ООД.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията (Заповед
№ РД-25-2/19.03.2019 г. на Изпълнителния директор УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД) и
протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП.
В определения срок за получаване на оферти 16:30 часа на 18.03.2019 г. са
постъпили 33 (тридесет и три) оферти от следните участници (регистър на участниците,
подали оферти за участие в процедурата):
1. „БИЛМЕД“ ЕООД – с оферта №1 с вх.№ОП-3-10/12.03.2019 г., подадена в 12:06 ч.,
за участие по обособена позиция № I, ном. № № 225 и 227;
2. „ЛИОН“ ЕООД – с оферта №2 с вх.№ОП-3-11/15.03.2019 г., подадена в 10,10 ч., за
участие по следните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№265, 369, 370, 408,
417, 420, 421, 425 и 429, и обособена позиция № II, ном. №№21 и 78;
3. „ЕКОМЕТ- 90“ ЕООД – с оферта № 3 с вх.№ ОП-3-12/15.03.2019 г., подадена в
11,25 ч., за участие по обособена позиция № I, ном. №№265, 266, 355, 369, 370, 427, 428,
457, 459, 481, 486, 487 и 489;
4. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – с оферта № 4 с вх.№ОП-3 13/15.03.2019 г., подадена в 11,40 ч., за участие по следните обособени позиции: обособена
позиция №I, ном. № № 195, 224, 265, 343, 344, 378, 379, 380, 392, 393, 399, 460, 476, 481, 482,
483, 487 и 489, и обособена позиция №II, ном. №№9, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 38,
42, 43, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 56, 60, 61, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 89, 115 и 117;
5. „КАРДИО МЕДИКАЛ“ЕООД – с оферта №5 с вх.№ОП-3-14/15.03.2019 г.,
подадена в 11,45 ч., за участие по обособена позиция № I, ном. № № 141, 142, 143, 144, 145,
148, 149, 150, 163, 165, 166, 189, 190, 191, 230 и 232;
6. „ДЖИ - МЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – с оферта № 6 с вх. № ОП-3-15/15.03.2019 г.,
подадена в 15,20 ч., за участие по обособена позиция № II, ном. № 35;
7. „СОФИНФОРМПРОДУКТ – ГРОЗДАНОВ” ЕООД - с оферта №7 с вх. №ОП-316/18.03.2019 г., подадена в 10,50 ч., за участие по следните обособени позиции: обособена
позиция №I, ном. №476 и обособена позиция №II, ном. №46;
8. „ЮНИМЕДИКА” ЕООД – с оферта №8 с вх. №ОП-3-17/18.03.2019 г., подадена в
10,56 ч., за участие по следните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№261,
265, 343, 344, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369,
370, 380, 388, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 455, 457, 460, 463,
464 и 465, и обособена позиция №II, ном. №№65 и 78;
9. „МЕДИЛОН” ЕООД – с оферта №9 с вх.№ОП-3-18/18.03.2019 г., подадена в 11,00
ч., за участие по обособена позиция №II, ном. №№20, 21, 22, 23, 24, 25, 42, 43, 56, 67, 68, 70,
71, 72, 73, 74 и 115;
10. „БУЛМЕД 2000” ЕООД - с оферта №10 с вх.№ОП-3-19/18.03.2019 г., подадена в
11,30 ч., за участие по следните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. № № 69, 74,
84, 88, 93, 95, 100, 102, 229, 275, 367 и 368, и обособена позиция №II, ном. №33;
11. „БМС- ЕВРОПА” ЕООД – с оферта №11 с вх. № ОП-3-20/18.03.2019 г., подадена
в 11,40 ч., за участие по следните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. № № 12,
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17, 19, 21, 35, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103,
104, 105, 199 и 200, и обособена позиция №II, ном. № № 13, 14, 15 и 129;
12. „БУЛМАР МЛ” ООД – с оферта №12 с вх.№ОП-3-21/18.03.2019 г., подадена в
11,45 ч., за участие по обособена позиция №I, ном. №№305, 364, 365, 366, 369, 417, 420, 421,
422, 423, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 437, 438, 443, 446 и 454;
13. „БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - с оферта №13 с вх.№ОП-3-22/18.03.2019
г., подадена в 11,50 ч., за участие по обособена позиция №I, ном. №№217, 218 и 219;
14. EТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА“ – с оферта № 14 с вх. № ОП-3-23/ 18.03.2019
г., подадена в 12,00 ч., за участие по обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 3, 5 и 34;
15. „ПАРАМЕДИКА“ ООД – с оферта №15 с вх.№ ОП-3-24/18.03.2019 г., подадена
в 12,15 ч., за участие по обособена позиция № I, ном. №№259, 345 и 476;
16. „СОЛОМЕД“ ЕООД – с оферта № 16 с вх.№ ОП-3-25/18.03.2019 г., подадена в
12,20 ч., за участие по следните обособени позиции: обособена позиция № I, ном. №№ 109,
132, 133, 134, 135, 136, 181, 211, 224, 228, 233, 234, 244, 245, 257, 263, 264, 265, 267, 268, 269,
270, 271, 276, 277, 278, 284, 285, 304, 309, 311, 334, 340, 341, 342, 343, 344, 373, 374, 375, 376,
377, 378, 379, 427, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492, 493,
494, 495 и 496, и обособена позиция № II, ном. №№ 8, 9, 10, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
37, 39, 40, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 82, 85, 87, 88, 89, 90,
91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117,
118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 133 и 134;
17. „ЕКОС МЕДИКА“ ООД – с оферта № 17 с вх.№ ОП-3-26/18.03.2019 г., подадена
в 12,40 ч., за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 55, 243, 246, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 309,
310, 311, 340, 341, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 403, 405 и 406;
18. „ГЮС“ ООД – с оферта №18 с вх.№ОП-3-27/18.03.2019 г., подадена в 12,50 ч., за
участие по обособена позиция №II, ном. № №16, 17, 21, 22, 43, 49, 56, 74, 95 и 116;
19. „ИНТЕРАГРО 90“ ЕООД – с оферта № 19 с вх.№ОП-3-28/18.03.2019 г.,
подадена в 13,00 ч., за участие по обособена позиция №I, ном. №№9, 18, 34, 35, 36, 38, 39, 42,
43, 45, 59, 64, 66, 93, 126, 127, 130, 213, 234 и 240;
20. „ИНФОМЕД“ ЕООД - с оферта № 20 с вх.№ОП-3-29/18.03.2019 г., подадена в
13,10 ч., за участие по следните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№ 251,
357, 360, 361, 362, 366, 380, 430, 450, 451, 453, 454, 456 и 466, и обособена позиция №II, ном.
№74;
21. „МЕДИКАРД“ ООД - с оферта № 21 с вх.№ ОП-3-30/18.03.2019 г., подадена в
13,35 ч., за участие по следните обособени позиции: обособена позиция № I, ном. №№ 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 60, 61,
62, 63, 112, 113, 114, 123, 128, 212, 223, 263, 274, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 338, 477, 492, 493, 494 и 495, и обособена позиция № II, ном. №№ 20, 21, 44, 45, 55, 67,
68, 75, 77, 78, 83, 99, 116 и 119;
22. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД – с оферта № 22 с вх.№ ОП-3-31/18.03.2019 г.,
подадена в 13,45 ч., за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 363, 364, 365, 366, 367,
368, 369, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447,
448, 449, 450, 451, 454, 455, 456 и 461.
23. „БИКОМЕД“ ООД – с оферта № 23 с вх.№ ОП-3-32/18.03.2019 г., подадена в
13,50 ч., за участие по обособена позиция №I, ном. №№ 276, 277, 284, 318, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 369, 381, 388, 399, 401, 402, 404, 406, 407, 412, 413, 420, 421,
424, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 454, 465, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474,
и 480;
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24. ЕТ „МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА“ – с оферта № 24 с вх.№ ОП-3-33/18.03.2019 г.,
подадена в 14,00 ч., за участие по следните обособени позиции: обособена позиция № I, ном.
№№ 225, 226 и 227, и обособена позиция № II, ном. №76;
25. „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД – с оферта № 25 с вх.№ ОП-3-34/18.03.2019 г., подадена
в 14,05 ч., за участие по следните обособени позиции: обособена позиция № I, ном. № 491, и
обособена позиция № II, ном. №№ 49, 56, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 115, 117
и 130;
26.„РЕЙ МЕДИКЪЛ“ ЕООД – с оферта № 26 с вх.№ ОП-3-35/18.03.2019 г., подадена
в 14,15 ч., за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 138, 139, 140, 143, 233, 276, 285,
290, 291, 292, 293, 297, 340, 341, 343 и 344;
27. „ДИАМЕД“ ООД – с оферта № 27 с вх.№ ОП-3-36/18.03.2019 г., подадена в 14,20
ч., за участие по следните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №481 и
обособена позиция № II, ном. №№ 13, 14, 15 и 36;
28. „АГАРТА- ЦМ“ ЕООД – с оферта № 28 с вх.№ ОП-3-37/18.03.2019 г., подадена в
14,25 ч., за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 355, 356, 360, 364, 365, 366, 369,
371, 372, 374, 375, 378, 379, 380, 402, 408, 420, 421, 422, 429, 430, 431, 432, 434, 436, 437, 438,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 454, 455, 456, 457, 459, 481, 482, 483, 484, 486, 487 и 489;
29. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – с оферта № 29 с вх.№ ОП-3-38/18.03.2019 г.,
подадена в 14,50 ч., за участие по следните обособени позиции: обособена позиция № I, ном.
№№ 224, 265, 343, 344, 357, 360, 364, 365, 366, 369, 370, 374, 375, 406, 407, 408, 417, 428, 429,
457, 459, 481, 487 и 489, и обособена позиция №II, ном. №№20, 21, 65, 66, 78, 80, 89, 97 и
100;
30. „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД – с оферта № 31 с вх.№ ОП-3-40/18.03.2019 г.,
подадена в 15,05 ч., за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 363, 364, 430, 431, 432,
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 454 и 465;
31. „РСР“ ЕООД – с оферта № 32 с вх.№ ОП-3-41/18.03.2019 г., подадена в 15,10 ч.,
за участие по следните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№197, 263, 264,
267, 369, 401, 402, 409, 411, 476, 480 и 490, и обособена позиция №II, ном. №№11, 20, 21, 39,
41, 46, 47, 48, 49, 56, 60, 65, 66, 67, 68, 81, 84, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 101, 102, 109, 110, 111,
112, 115, 116, 118, 119, 125, 126, 133 и 134;
32. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД - с оферта № 33 с вх.№ ОП-3-42/18.03.2019 г.,
подадена в 15,20 ч., за участие по следните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.
№ № 224, 225, 254, 257, 258, 261, 262, 265, 343, 344, 352, 353, 355, 356, 358, 359, 360, 363, 364,
365, 369, 370, 380, 381, 382, 383, 390, 392, 393, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 405, 408, 410, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 463,
464, 465, 466, 467, 481, 482, 486, 487 и 489, и обособена позиция №II, ном. №№21, 65, 66, 77,
78, 79, 80, 89, 92, 96, 118, 135 и 136;
33. „НОВИМЕД КАРДИО“ ЕООД – с оферта № 34 с вх.№ ОП – 3 – 43/18.03.2019 г.,
подадена в 16,00 ч., за участие по обособена позиция №I, ном. № № 143, 148, 149, 155, 156,
173, 176, 178, 181, 184, 185, 187 и 189.
След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член
на комисията подписа и представи декларация по чл.103 ал.2 от ЗОП за съответствие и
спазване на изискванията по същия член и с обстоятелствата по чл.51 ал.8 от ППЗОП.
Комисията констатира, че върху опаковките на всички оферти са отбелязани
входящи номера, разясни на присъстващите представители на участниците в процедурата,
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реда за разглеждане на офертите и действията, които комисията следва да извърши на
основание чл.104, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1-6 и чл.61 от ППЗОП
На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на
получените оферти /запечатани непрозрачни опаковки/ по реда на тяхното постъпване при
условията на чл.104, ал.2 от ЗОП, като в съответствие с изискването на чл. 61 от ППЗОП –
обърнат ред, оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по
съответните показатели за оценка на офертите, както следва:
За „БИЛМЕД“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 225 и 227,
вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени
документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи,
електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1, ном. № № 225 и 227. По приетия
ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха
техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на
участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „ЛИОН“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция №I, ном. №№265, 369, 370,
408, 417, 420, 421, 425 и 429 и обособена позиция № II, ном. № № 21 и 78, вложена в
запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени документите по
чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител
/диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ по обособена позиция № I, ном. № № 265, 369, 370, 408, 417, 420, 421, 425 и 429
и обособена позиция № II, ном. № № 21 и 78. По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от
ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение.
Същите бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „ЕКОМЕТ- 90“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 265, 266, 355,
369, 370, 427, 428, 457, 459, 481, 486, 487 и 489, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП,
опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция
№ I, ном. № № 265, 266, 355, 369, 370, 427, 428, 457, 459, 481, 486, 487 и 489. По приетия ред
и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото
и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
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За „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 195, 224, 265,
343, 344, 378, 379, 380, 392, 393, 399, 460, 476, 481, 482, 483, 487 и 489, и обособена позиция
№ II, ном. №№ 9, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 38, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 56, 60,
61, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 89, 115 и 117, вложена в запечатана непрозрачна
опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от
ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП,
както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена
позиция № I, ном. № № 195, 224, 265, 343, 344, 378, 379, 380, 392, 393, 399, 460, 476, 481, 482,
483, 487 и 489 и обособена позиция № II, ном. №№ 9, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 38,
42, 43, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 56, 60, 61, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 89, 115 и 117. По
приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха
техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на
участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „КАРДИО МЕДИКАЛ“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 141, 142, 143,
144, 145, 148, 149, 150, 163, 165, 166, 189, 190, 191, 230 и 232, вложена в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и
ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис
ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по
обособена позиция № I, ном. № № 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 163, 165, 166, 189,
190, 191, 230 и 232. По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на
комисията подписаха техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от
представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „ДЖИ - МЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № II, ном. № 35, вложена в
запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени документите по
чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител
/диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ по обособена позиция № II, ном. № 35. По приетия ред и в съответствие с чл.61,
т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото
предложение. Същите бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „СОФИНФОРМПРОДУКТ – ГРОЗДАНОВ” ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № 476 и обособена
позиция № II, ном. № 46, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в
която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените
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документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № I, ном. № 476 и обособена
позиция № II, ном. № 46. По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима
членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение. Същите бяха
подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „ЮНИМЕДИКА” ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 261, 265, 343,
344, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 380,
388, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 455, 457, 460, 463, вложена
в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени документите по
чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител
/диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ по обособена позиция № I, ном. № № 261, 265, 343, 344, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 380, 388, 435, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 455, 457, 460, 463. По приетия ред и в съответствие с
чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото
предложение. Същите бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „МЕДИЛОН” ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция №II, ном. №№20, 21, 22, 23,
24, 25, 42, 43, 56, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74 и 115, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП,
опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция
№II, ном. №№20, 21, 22, 23, 24, 25, 42, 43, 56, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74 и 115. По приетият ред
и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото
и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „БУЛМЕД 2000” ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 69, 74, 84, 88,
93, 95, 100, 102, 229, 275, 367 и 368 и обособена позиция № II, ном. № 33, вложена в
запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени документите по
чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител
/диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ по обособена позиция № I, ном. № № 69, 74, 84, 88, 93, 95, 100, 102, 229, 275, 367
и 368 и обособена позиция № II, ном. № 33. По приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от
ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение.
Същите бяха подписани и от представител на участниците.
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Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „БМС- ЕВРОПА” ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 12, 17, 19, 21,
35, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105,
199 и 200, и обособена позиция № II, ном. № № 13, 14, 15 и 129, вложена в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и
ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис
ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по
обособена позиция № I, ном. № № 12, 17, 19, 21, 35, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 82, 83,
84, 85, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 199 и 200, и обособена позиция № II, ном.
№ № 13, 14, 15 и 129. По приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима
членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение. Същите бяха
подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „БУЛМАР МЛ” ООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 305, 364, 365,
366, 369, 417, 420, 421, 422, 423, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 437, 438, 443, 446 и 454, вложена
в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени документите по
чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител
/диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ по обособена позиция № I, ном. № № 305, 364, 365, 366, 369, 417, 420, 421, 422,
423, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 437, 438, 443, 446 и 454. По приетият ред и в съответствие с
чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото
предложение. Същите бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 217, 218 и
219, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени
документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи,
електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № I, ном. № № 217, 218 и 219. По
приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха
техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на
участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За EТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА“
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Участникът е представил оферта по обособена позиция № II, ном. № № 1, 2, 3, 5 и
34, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени
документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи,
електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № II, ном. № № 1, 2, 3, 5 и 34. По
приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха
техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на
участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „ПАРАМЕДИКА“ ООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 259, 345 и
476, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени
документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи,
електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № I, ном. № № 259, 345 и 476. По
приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха
техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на
участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „СОЛОМЕД“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция №I, ном. №№109, 132, 133,
134, 135, 136, 181, 211, 224, 228, 233, 234, 244, 245, 257, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271,
276, 277, 278, 284, 285, 304, 309, 311, 334, 340, 341, 342, 343, 344, 373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 427, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492, 493, 494, 495
и 496, и обособена позиция №II, ном. №№8, 9, 10, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 40,
50, 51, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119,
124, 125, 126, 127, 128, 133 и 134, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена
цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на
представените документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция №I, ном.
№№109, 132, 133, 134, 135, 136, 181, 211, 224, 228, 233, 234, 244, 245, 257, 263, 264, 265, 267,
268, 269, 270, 271, 276, 277, 278, 284, 285, 304, 309, 311, 334, 340, 341, 342, 343, 344, 373, 374,
375, 376, 377, 378, 379, 427, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489,
492, 493, 494, 495 и 496, и обособена позиция №II, ном. №№8, 9, 10, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 37, 39, 40, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 82, 85, 87, 88,
89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
116, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 133 и 134. По приетият ред и в съответствие с
чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото
предложение. Същите бяха подписани и от представител на участниците.
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Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „ЕКОС МЕДИКА“ ООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 55, 243, 246,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 306, 307, 309, 310, 311, 340, 341, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394,
403, 405 и 406, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са
вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи,
електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № I, ном. № № 55, 243, 246, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 306,
307, 309, 310, 311, 340, 341, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 403, 405
и 406. По приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията
подписаха техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител
на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „ГЮС“ ООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № II, ном. № № 16, 17, 21,
22, 43, 49, 56, 74, 95 и 116, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост,
в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените
документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № II, ном. № № 16, 17, 21,
22, 43, 49, 56, 74, 95 и 116. По приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима
членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение. Същите бяха
подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „ИНТЕРАГРО 90“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 9, 18, 34, 35,
36, 38, 39, 42, 43, 45, 59, 64, 66, 93, 126, 127, 130, 213, 234 и 240, вложена в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и
ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис
ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по
обособена позиция № I, ном. № № 9, 18, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 59, 64, 66, 93, 126, 127,
130, 213, 234 и 240. По приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове
на комисията подписаха техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от
представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
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За „ИНФОМЕД“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 251, 357, 360,
361, 362, 366, 380, 430, 450, 451, 453, 454, 456 и 466, и обособена позиция № II, ном. № 74,
вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени
документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи,
електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № I, ном. № № 251, 357, 360, 361,
362, 366, 380, 430, 450, 451, 453, 454, 456 и 466, и обособена позиция № II, ном. № 74. По
приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха
техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на
участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „МЕДИКАРД“ ООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № №1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 62, 63,
112, 113, 114, 123, 128, 212, 223, 263, 274, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 338,
477, 492, 493, 494 и 495, и обособена позиция № II, ном. № № 20, 21, 44, 45, 55, 67, 68, 75, 77,
78, 83, 99, 116 и 119, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в
която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените
документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № I, ном. № №1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 62, 63,
112, 113, 114, 123, 128, 212, 223, 263, 274, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 338,
477, 492, 493, 494 и 495, и обособена позиция № II, ном. № № 20, 21, 44, 45, 55, 67, 68, 75, 77,
78, 83, 99, 116 и 119. По приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове
на комисията подписаха техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от
представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 363, 364, 365,
366, 367, 368, 369, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445,
446, 447, 448, 449, 450, 451, 454, 455, 456 и 461, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП,
опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция
№ I, ном. № № 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 454, 455, 456 и 461. По приетият
ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха
техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на
участниците.
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Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „БИКОМЕД“ ООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 276, 277, 284,
318, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 369, 381, 388, 399, 401, 402, 404, 406,
407, 412, 413, 420, 421, 424, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 454, 465, 468, 469,
470, 471, 472, 473, 474, и 480, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена
цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на
представените документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № I, ном.
№ № 276, 277, 284, 318, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 369, 381, 388, 399,
401, 402, 404, 406, 407, 412, 413, 420, 421, 424, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443,
454, 465, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, и 480. По приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2
от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение.
Същите бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За ЕТ „МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА“
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 225, 226 и
227, и обособена позиция № II, ном. № 76, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП,
опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция
№ I, ном. № № 225, 226 и 227, и обособена позиция № II, ном. № 76. По приетият ред и в
съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото и
ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № 491, и обособена
позиция № II, ном. № № 49, 56, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 115, 117 и 130,
вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени
документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи,
електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № I, ном. № 491, и обособена позиция
№ II, ном. № № 49, 56, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 115, 117 и 130. По приетият
ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха
техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на
участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
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За „РЕЙ МЕДИКЪЛ“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 138, 139, 140,
143, 233, 276, 285, 290, 291, 292, 293, 297, 340, 341, 343 и 344, вложена в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и
ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис
ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по
обособена позиция № I, ном. № № 138, 139, 140, 143, 233, 276, 285, 290, 291, 292, 293, 297,
340, 341, 343 и 344. По приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове
на комисията подписаха техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от
представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „ДИАМЕД“ ООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция №I, ном. № 481 и обособена
позиция № II, ном. № № 13, 14, 15 и 36, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП,
опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция
№I, ном. № 481 и обособена позиция № II, ном. № № 13, 14, 15 и 36. По приетият ред и в
съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото и
ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „АГАРТА- ЦМ“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 355, 356, 360,
364, 365, 366, 369, 371, 372, 374, 375, 378, 379, 380, 402, 408, 420, 421, 422, 429, 430, 431, 432,
434, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 454, 455, 456, 457, 459, 481, 482, 483, 484,
486, 487 и 489, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са
вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи,
електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № I, ном. № № 355, 356, 360, 364,
365, 366, 369, 371, 372, 374, 375, 378, 379, 380, 402, 408, 420, 421, 422, 429, 430, 431, 432, 434,
436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 454, 455, 456, 457, 459, 481, 482, 483, 484, 486,
487 и 489. По приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на
комисията подписаха техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от
представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № №224, 265, 343,
344, 357, 360, 364, 365, 366, 369, 370, 374, 375, 406, 407, 408, 417, 428, 429, 457, 459, 481, 487
и 489, и обособена позиция № II, ном. № № 20, 21, 65, 66, 78, 80, 89, 97 и 100, вложена в
Page 13 of 56

запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени документите по
чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител
/диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ по обособена позиция № I, ном. № №224, 265, 343, 344, 357, 360, 364, 365, 366,
369, 370, 374, 375, 406, 407, 408, 417, 428, 429, 457, 459, 481, 487 и 489, и обособена позиция
№ II, ном. № № 20, 21, 65, 66, 78, 80, 89, 97 и 100. По приетият ред и в съответствие с чл.61,
т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото
предложение. Същите бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 363, 364, 430,
431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 454 и
465, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която са вложени
документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи,
електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № I, ном. № № 363, 364, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 454 и 465. По
приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха
техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на
участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „РСР“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 197, 263, 264,
267, 369, 401, 402, 409, 411, 476, 480 и 490, и обособена позиция № II, ном. № № 11, 20, 21,
39, 41, 46, 47, 48, 49, 56, 60, 65, 66, 67, 68, 81, 84, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 101, 102, 109, 110, 111,
112, 115, 116, 118, 119, 125, 126, 133 и 134, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП,
опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция
№ I, ном. № № 197, 263, 264, 267, 369, 401, 402, 409, 411, 476, 480 и 490, и обособена позиция
№ II, ном. № № 11, 20, 21, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 56, 60, 65, 66, 67, 68, 81, 84, 89, 90, 91, 95, 97,
98, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 125, 126, 133 и 134. По приетият ред и в
съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото и
ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД
Участникът е представил оферта по обособена позиция № I, ном. № № 224, 225, 254,
257, 258, 261, 262, 265, 343, 344, 352, 353, 355, 356, 358, 359, 360, 363, 364, 365, 369, 370, 380,
381, 382, 383, 390, 392, 393, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 405, 408, 410, 414, 415, 416, 417, 418,
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419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467,
481, 482, 486, 487 и 489, и обособена позиция № II, ном. № № 21, 65, 66, 77, 78, 79, 80, 89, 92,
96, 118, 135 и 136, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в която
са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените
документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № I, ном. № № 224, 225, 254,
257, 258, 261, 262, 265, 343, 344, 352, 353, 355, 356, 358, 359, 360, 363, 364, 365, 369, 370, 380,
381, 382, 383, 390, 392, 393, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 405, 408, 410, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467,
481, 482, 486, 487 и 489, и обособена позиция № II, ном. № № 21, 65, 66, 77, 78, 79, 80, 89, 92,
96, 118, 135 и 136. По приетият ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на
комисията подписаха техническото и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от
представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
За „НОВИМЕД КАРДИО“ ЕООД
Участникът е представил оферта по обособена позиция №I, ном. № № 143, 148, 149,
155, 156, 173, 176, 178, 181, 184, 185, 187 и 189, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП,
опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП, както и
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция
№I, ном. № № 143, 148, 149, 155, 156, 173, 176, 178, 181, 184, 185, 187 и 189. По приетият ред
и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото
и ценовото предложение. Същите бяха подписани и от представител на участниците.
Комисията оповести ценовото предложение на участника, същите обективирани в
приложение № 1 /ценова таблица/ неразделна част от настоящият протокол. Прочете се
техническото предложение на участника.
С извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част
на заседанието.
Заседание № 2
Комисията в посоченият по – горе състав, продължи работата си в закрито заседание,
като разгледа в обърнат ред представените оферти представените документи по чл.39, ал.2
ППЗОП с оглед съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя, и констатира следното:
I.

Съответствие на ценово и техническо предложение на всеки участник

1. „БИЛМЕД“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
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цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
2. „ЛИОН“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на финансовият
ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични цени на
номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално отговарят на
изискванията на Възложителя.
3. „ЕКОМЕТ - 90“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на финансовият
ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични цени на
номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално отговарят на
изискванията на Възложителя.
4. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на финансовият
ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични цени на
номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално отговарят на
изискванията на Възложителя.
5. „КАРДИО МЕДИКАЛ“ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
6. „ДЖИ - МЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
7. „СОФИНФОРМПРОДУКТ – ГРОЗДАНОВ” ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на финансовият
ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични цени на
номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално отговарят на
изискванията на Възложителя.
8. „ЮНИМЕДИКА” ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
9. „МЕДИЛОН” ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
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цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
Относно обособена позиция №II, ном.№ 23 и 24
- ном.№ 23: не е посочена общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа
№10, съгласно вписаните цени в графа № 8 за мярката сет по отделните единици към
номенклатурата и общите цени в графа № 9 за единица към номенклатурата;
- ном. № 24: не е посочена общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа
№10, съгласно вписаните цени в графа №8 за мярката сет по отделните единици към
номенклатурата и общите цени в графа №9 за единица към номенклатурата;
10. „БУЛМЕД 2000” ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
11. „БМС- ЕВРОПА” ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
12.„БУЛМАР МЛ” ООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
Относно обособена позиция №I, ном.№№ 369, 421, 422 и 423:
- № 369 – не е посочена общата цена за номенклатура в лв. без ДДС в графа №10,
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой;
- № 421 – не е посочена общата цена за номенклатура в лв. без ДДС в графа №10,
съгласно вписаните цени в графа №8 за мярката опаковка от 100 бр. по отделните
единици към номенклатурата и общите цени в графа №9 за единица към номенклатура;
- № 422 – не са посочени цените в графа №12 за единици: №№422.1. и 422.2. към
номенклатурата, съгласно вписаните цени в графа №8 за мярката брой по отделните
единици към номенклатурата и количествата в оферираните опаковки в графа №11 – 200
бр.;
- №423 – не е посочена цената в графа №12, съгласно вписаните цена в графа №8
за мярката брой и количеството в оферираната опаковка в графа №11 – 200 бр.
Относно обособена позиция №I, ном.№437: при оповестяване и подписване на
ценовото предложение на «БУЛМАР МЛ» ООД за обособена позиция № I, ном. № 437,
Комисията установи, че участникът не е попълнил графи №№ 8, 9, 10, 11 и 12 на
Приложение №1 към ценовото предложение, т.е. участникът няма ценово предложение по
обособена позиция № I, номенклатура № 437.
С оглед на гореизложеното Комисията предлага да не бъде разглеждана и оценявана
по критерия – “най-ниска обща цена за номенклатура, в лева, без ДДС”, ном. №437 от
обособена позиция №I, от офертата на участника «БУЛМАР МЛ» ООД, с оферта №12 с вх.
№ОП-3-21/18.03.2019 г. на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, във връзка с раздел VI, т.
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VI.3. от обявлението за поръчката и раздел V т. 6 от документацията за участие в
процедурата.

13.„БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
14.EТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА“
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
15.„ПАРАМЕДИКА“ ООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
16.„СОЛОМЕД“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
Относно обособени позиции № I, ном.№ 276, 277, 278, 342, 469, 471, 472 и 482, и №II,
ном.№ 14, 64, 66 и 127:
- обособена позиция №I, ном. № 276 – не са посочени цените в графа №12 за
единици: №№276.3., 276.4. и 276.5 към номенклатурата, съгласно вписаните цени в
графа № 8 за мярката брой конец по отделните единици към номенклатурата / с точност
до втория знак след десетичната запетая/ и количествата в оферираните опаковки в
графа №11;
- обособена позиция № I, ном. № 277 – не е посочена цената в графа № 12,
съгласно вписаните цена в графа № 8 за мярката брой конец / с точност до втория знак
след десетичната запетая/ и количеството в оферираната опаковка в графа №11;
- обособена позиция №I, ном. № 278 - не е посочена цената в графа №12,
съгласно вписаните цена в графа № 8 за мярката брой конец /с точност до втория знак
след десетичната запетая/ и количеството в оферираната опаковка в графа №11;
- обособена позиция № I, ном. № 342 - не е посочена общата цена за
номенклатура в лв. без ДДС в графа № 10, съгласно вписаните цени в графа №8 за
мярката брой по отделните единици към номенклатурата и общите цени в графа №9 за
единица към номенклатура;
- обособена позиция №I, ном. №469 – не е посочена цената в графа №12,
съгласно вписаните цена в графа №8 за мярката брой / с точност до втория знак след
десетичната запетая/ и количеството в оферираната опаковка в графа №11;
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- обособена позиция №I, ном. №471 – не е посочена цената в графа №12,
съгласно вписаните цена в графа №8 за мярката брой / с точност до втория знак след
десетичната запетая/ и количеството в оферираната опаковка в графа №11;
- обособена позиция № I, ном. № 472 - каква следва да е цената в графа №12,
съгласно вписаните от Вас: цена в графа № 8 за мярката брой /с точност до втория знак
след десетичната запетая/ и количеството в оферираната опаковка в графа №11;
- обособена позиция №I, ном. №482:
а/ единица 482.2. – не е посочена общата цена за единица към номенклатура в лв.
без ДДС в графа №9, съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой;
б/ не е посочена общата цена за номенклатура №482 в лв. без ДДС в графа №10,
съгласно вписаните цени в графа №8 за мярката брой по отделните единици към
номенклатурата и общите цени в графа №9 за единица към номенклатура;
- обособена позиция №II, ном. №14: не е посочена общата цена за номенклатура
в лв. без ДДС в графа №10, съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой;
- обособена позиция №II, ном. №64: не е посочена общата цена за номенклатура
в лв. без ДДС в графа №10, съгласно вписаните цени в графа №8 за мярката брой по
отделните единици към номенклатурата и общите цени в графа №9 за единица към
номенклатура;
- обособена позиция №II, ном. №66:
а/ не е посочена общата цена за номенклатура в лв. без ДДС в графа №10,
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой;
б/ не е посочена цената в графа №12, съгласно вписаните цена в графа №8 за
мярката брой / с точност до втория знак след десетичната запетая/ и количеството в
оферираната опаковка в графа №11 – 50бр.;
- обособена позиция №II, ном. №127: не е посочена общата цена за номенклатура
в лв. без ДДС в графа №10, съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой.
17. „ЕКОС МЕДИКА“ ООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
18. „ГЮС“ ООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
19. „ИНТЕРАГРО 90“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
20. „ИНФОМЕД“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
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цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
21. „МЕДИКАРД“ ООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
Относно обособена позиция №I, ном.№128:
– не е посочена общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа №10 и
- цената в графа №12, в лв. без ДДС, за оферираната опаковка в графа №11 – 2 бр.,
не са уточнени, съгласно вписаната от участника цена в графа №8 за 1 брой протектор.
22. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
23. „БИКОМЕД“ ООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
24. ЕТ „МЕДИМЕКС – ПЕТРОВА“
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
25. „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
26.„РЕЙ МЕДИКЪЛ“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
27. „ДИАМЕД“ ООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
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28. „АГАРТА- ЦМ“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
29. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
30. „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
31. „РСР“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
Относно обособена позиция №II, ном.№60 и 84
- ном.№60: не е посочена общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа
№10, съгласно вписаните цени за мярката брой по отделните единици към
номенклатурата в графа №8 и общите цени за единиците към номенклатурата в графа №9
- ном.№84: не е посочена общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа
№10, съгласно вписаните цени за мярката брой по отделните единици към
номенклатурата в графа №8 и общите цени за единиците към номенклатурата в графа №9

32. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
33. „НОВИМЕД КАРДИО“ ЕООД
Ценово предложение: участникът е предложил цена, която съответства на
финансовият ресурс на Възложителя. Направеното ценово предложение съдържа единични
цени на номенклатурните единици, за които е подадена офертата и същите формално
отговарят на изискванията на Възложителя.
Относно обособена позиция №I, ном.№143, 148, 149, 155, 156, 173, 176, 178, 181, 184,
185, 187 и 189:
- ном.№143: не е посочена общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа
№10, съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой
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№10,
№10,
№10,
№10,
№10,
№10,
№10,
№10,
№10,
№10,
№10,
№10,

- ном.№148: не е посочена общата цена за номенклатурата
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой
- ном.№149: не е посочена общата цена за номенклатурата
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой
- ном.№155: не е посочена общата цена за номенклатурата
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой
- ном.№156: не е посочена общата цена за номенклатурата
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой
- ном.№173: не е посочена общата цена за номенклатурата
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой
- ном.№176: не е посочена общата цена за номенклатурата
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой
- ном.№178: не е посочена общата цена за номенклатурата
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой
- ном.№181: не е посочена общата цена за номенклатурата
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой
- ном.№184: не е посочена общата цена за номенклатурата
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой
- ном.№185: не е посочена общата цена за номенклатурата
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой
- ном.№187: не е посочена общата цена за номенклатурата
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой
- ном.№189: не е посочена общата цена за номенклатурата
съгласно вписаната цена в графа №8 за мярката брой

в лв. без ДДС в графа
в лв. без ДДС в графа
в лв. без ДДС в графа
в лв. без ДДС в графа
в лв. без ДДС в графа
в лв. без ДДС в графа
в лв. без ДДС в графа
в лв. без ДДС в графа
в лв. без ДДС в графа
в лв. без ДДС в графа
в лв. без ДДС в графа
в лв. без ДДС в графа

За горните костатации, се изготвиха и изпратиха писма – искания за разяснения
осносно представените ценови предложения, като бе определен срок от три работни дни от
получаване на исканията, за представяне на разясненията.
В определения срок разясненията бяха представени от следните участници:
1. “МЕДИКАРД” ООД - писмо с вх. № ОП-3-50/26.03.2019г., в което фирмата, за
обособена позиция №I, ном.№128, прави уточнението, че:
1.1. общата цена за номенклатура в лв. без ДДС в графа №10, следва да е 11736,00лв;
1.2. цената в графа №12, в лв. без ДДС, за оферираната опаковка в графа №11 – 2 бр.,
следва да е 1173,60лв
Въз основа на получените от участника разяснения и с оглед на факта, че направените
разяснения не променят предложената цена за 1 брой протектор, оферирана от участника в
графа №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява цената попълнена в колона №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 “МЕДИКАРД” ООД, по обособена позиция №I, ном. №128 до разглеждане и
оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.
2.“РСР“ ЕООД - писмо с вх. № ОП-3-53/27.03.2019г, в което фирмата за обособена
позиция №II, ном.№60 и 84, прави уточнението, че:
2.1.ном.№60: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва да
е 920,00 лв
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2.2.ном.№84: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа №10, следва да е
24735,00лв
Въз основа на получените от участника разяснения и с оглед на факта, че направените
разяснения не променят предложената цена за 1 брой, оферирана от участника в графа №8,
тъй като от тази предлагана цена се изчислява цената попълнена в колона №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 “РСР ” ООД, по обособена позиция №II, ном. №60 и 84 до разглеждане и
оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.
3.“МЕДИЛОН“ ЕООД, писмо с вх. № ОП-3-51/27.03.2019г – за обособена позиция
№II, ном.№23 и 24
3.1 ном.№23: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа №10,
следва да е 8400,00лв
3.2 ном.№24: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа №10, следва
да е 8971,20 лв
Въз основа на получените от участника разяснения и с оглед на факта, че
направените разяснения не променят предложената цена за 1 брой, оферирана от
участника в графа № 8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява цената
попълнена в колона № 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 “МЕДИЛОН ” ЕООД, по обособена
позиция № II, ном. № 23 и 24 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща
цена по номенклатура в лв. без ДДС”.
4.“НОВИМЕД КАРДИО“ ЕООД, писмо с вх. № ОП-3-55/28.03.2019г - за
обособена позиция № I, ном.№ 143, 148, 149, 155, 156, 173, 176, 178, 181, 184, 185, 187 и
189:
- ном.№143: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 3600,00лв
- ном.№148: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 7660,00лв
- ном.№149: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 7920,00лв
- ном.№155: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 7840,00лв
- ном.№156: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 15600,00лв
- ном.№173: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 15340,00 лв
- ном.№176: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 14500,00лв
- ном.№178: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 37100,00лв
- ном.№181: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 7400,00лв
- ном.№184: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 14680,00лв
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- ном.№185: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 7250,00лв
- ном.№187: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 15380,00лв
- ном.№189: общата цена за номенклатурата в лв. без ДДС в графа № 10, следва
да е 15000,00лв
Въз основа на получените от участника разяснения и с оглед на факта, че
направените разяснения не променят предложената цена за 1 брой, оферирана от
участника в графа №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява ценат а
попълнена в колона №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 “НОВИМВД - КАРДИО ” ЕООД, по
обособена позиция №I, ном. № 143, 148, 149, 155, 156, 173, 176, 178, 181, 184, 185, 187 и
189 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв.
без ДДС”.
5. “СОЛОМЕД“ ЕООД, писмо с вх. № ОП – 3 – 52 / 27.03.2019г - за обособени
позиции №I, ном.№276, 277, 278, 342, 469, 471, 472 и 482, и №II, ном.№ 14, 64, 66 и 127:
- обособена позиция №I, ном. №276 - цените в графа №12 следва да са:за
ном.№276.3.- 535,09лв, за ном. № 276.4.- 535,09лв, за ном.№276.5 – 173,99лв
-обособена позиция №I, ном. №277 - цената в графа №12 следва да е 200,72лв
- обособена позиция №I, ном. №278 - цената в графа №12 следва да е 370,82лв
- обособена позиция №I, ном. №342 - общата цена за номенклатура в лв. без ДДС
в графа №10 следва да е 22500,00лв
- обособена позиция №I, ном. №469 - цената в графа №12 следва да е 14,42лв
- обособена позиция №I, ном. №471 - цената в графа №12 следва да е 14,42лв
- обособена позиция №I, ном. №472 - цената в графа №12 следдва да е 16,85лв
- обособена позиция №I, ном. №482:
а/ 482.2. - общата цена за единица към номенклатура в лв. без ДДС в графа №9,
следва да е 188,80лв ;
б/ общата цена за номенклатура №482 в лв. без ДДС в графа №10 следва да е
1628,40лв
- обособена позиция №II, ном. №14: общата цена за номенклатура в лв. без ДДС
в графа №10, следва да е 205730,00лв
- обособена позиция №II, ном. №64: общата цена за номенклатура в лв. без ДДС
в графа №10, следва да е 5460,00лв
- обособена позиция №II, ном. №66:
а/ общата цена за номенклатура в лв. без ДДС в графа №10, следва да е 5120,00лв
б/ цената в графа №12, следва да е 64,00лв
- обособена позиция №II, ном. №127: общата цена за номенклатура в лв. без ДДС
в графа №10, слеева да е 39000,00лв
Въз основа на получените от участника разяснения и с оглед на факта, че
направените разяснения не променят предложената цена за 1 брой, оферирана от
участника в графа №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява цената
попълнена в колона №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 “СОЛОМЕД ” ЕООД, обособени
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позиции №I, ном.№276, 277, 278, 342, 469, 471, 472 и 482, и №II, ном.№ 14, 64, 66 и 127
до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв.
без ДДС”.
6. „БУЛМАР МЛ“ ООД , писмо с вх. № 01-00-ОП – 3 – 54 / 27.03.2019г - за
обособена позиция №I, ном.№№ 369, 421, 422 и 423:
- ном №369 - общата цена за номенклатура в лв. без ДДС в графа №10 следва да е
12472,50лв
- ном№421 - общата цена за номенклатура в лв. без ДДС в графа №10 следва да е
19425,64лв
- ном.№422:
- цената в графа №12 за №№422.1 следва да е 109,10лв
- цената в графа №12 за №№ 422.2. следва да е 109,10
- ном.№423 - цената в графа №12 следва да е 99,12 лв
Въз основа на получените от участника разяснения и с оглед на факта, че
направените разяснения не променят предложената цена за 1 брой, оферирана от
участника в графа №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява цената
попълнена в колона №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 “БУЛМАР МЛ” ООД, обособени
позиции №I, ном.№№ 369, 421, 422 и 423 до разглеждане и оценяване по критерия “найниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.
II. Проверка относно наличието на хипотеза на чл.72 от ЗОП по
отношение на всяка оферта
1.„БИЛМЕД“ ЕООД
В ценовото предложение на участника не е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция № I, ном. № № 225 и 227
2.„ЛИОН“ ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция №I, ном. №№265 и 369 и обособена позиция №II, ном.
№№21 и 78.
3.„ЕКОМЕТ- 90“ ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция №I, ном. №№265, 355, 457, 481, 486, 487 и 489.
4.„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция №I, ном. №№224, 265, 378, 392, 393, 399, 476, 481, 482, 483,
487 и 489 и обособена позиция №II, ном. №№43, 89 и 117.
5.„КАРДИО МЕДИКАЛ“ЕООД
В ценовото предложение на участника не е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция № I, ном. № № 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 163,
165, 166, 189, 190, 191, 230 и 232.
6. „ДЖИ - МЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
В ценовото предложение на участника не е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция № II, ном. № 35
7. „СОФИНФОРМПРОДУКТ – ГРОЗДАНОВ” ЕООД
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В ценовото предложение на участника не е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция № I, ном. № 476 и обособена позиция № II, ном. № 46
8. „ЮНИМЕДИКА” ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция №I, ном. №№265, 343, 344, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 363, 364, 367, 368, 369, 380, 388, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446,
448, 460, 465 и обособена позиция №II, ном. №№65 и 78.
9. „МЕДИЛОН” ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция №II, ном. №№22, 56 и 115.
10. „БУЛМЕД 2000” ЕООД
В ценовото предложение на участника не е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция №I, ном. № № 69, 74, 84, 88, 93, 95, 100, 102, 229, 275, 367 и
368 и обособена позиция № II, ном. № 33
11. „БМС- ЕВРОПА” ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция №II, ном. №14.
12. „БУЛМАР МЛ” ООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция № I, ном. №№369, 435, 438, 446 и 454.
13. „БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
В ценовото предложение на участника не е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция I, ном. № № 217, 218 и 219.
14. EТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА“
В ценовото предложение на участника не е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция № II, ном. № № 1, 2, 3, 5 и 34.
15. „ПАРАМЕДИКА“ ООД
В ценовото предложение на участника не е налична хипотезата по чл.72, ал.1,
от ЗОП по обособена позиция № I, ном. № 259,345 и 476
16. „СОЛОМЕД“ ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП
по обособена позиция №I, ном. №№263, 374, 375 и обособена позиция №II, ном. №№13, 70,
71, 72, 73 и 117.
17. „ЕКОС МЕДИКА“ ООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП
по обособена позиция №I, ном. №276
18. „ГЮС“ ООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП
по обособена позиция № II, ном. №№74 и 95.
19. „ИНТЕРАГРО 90“ ЕООД
В ценовото предложение на участника не е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция № I, ном. № № 9, 18, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 59, 64, 66, 93,
126, 127, 130, 213, 234 и 240.
20. „ИНФОМЕД“ ЕООД
В ценовото предложение на участника не е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция № I, ном. № № 251, 357, 360, 361, 362, 366, 380, 430, 450, 451,
453, 454, 456 и 466, и обособена позиция № II, ном. № 74.
21. „МЕДИКАРД“ ООД
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В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП по
обособена позиция №II, ном. №№67 и 119.
22. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП по
обособена позиция №I, ном. №№367, 368, 433, 454 и 456.
23. „БИКОМЕД“ ООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП по
обособена позиция №I, ном. №№276, 357, 388 и 406.
24. ЕТ „МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА“
В ценовото предложение на участника не е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция № I, ном. № № 225, 226 и 227, и обособена позиция № II, ном. №
76.
25. „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП по
обособена позиция № II, ном. №№66, 71, 72, 73 и 115.
26.„РЕЙ МЕДИКЪЛ“ ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП по
обособена позиция № I, ном. №№276, 340, 341 и 343.
27. „ДИАМЕД“ ООД
В ценовото предложение на участника не е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от
ЗОП по обособена позиция №I, ном. № 481 и обособена позиция № II, ном. № № 13, 14, 15 и
36.
28. „АГАРТА- ЦМ“ ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП по
обособена позиция № I, ном. №№355, 356, 360, 365, 366, 369, 379, 436, 440, 444, 457, 481,
482, 483 и 487.
29. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП по
обособена позиция № №I, ном. №№224, 265, 343, 344, 357, 360, 364, 369, 375, 406, 457, 481,
487, 489 и обособена позиция №II, ном. №№20, 21, 65, 66, 78, 80, 97.
30. „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП по
обособена позиция № I, ном. №№363, 440, 442, 465 и 447.
31. „РСР“ ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП по
обособена позиция № I, ном. №402 и обособена позиция №II, ном. №№46, 60, 97, 115 и 116.
32. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП по
обособена позиция № I, ном. №№224, 225, 257, 265, 343, 344, 352, 353, 360, 369, 380, 392,
393, 399, 429, 435, 440, 445, 446, 447, 465, 481, 482, 486, 487, 489 и обособена позиция №II,
ном. №№21, 65, 66, 78, 80, 89 и 118.
33. „НОВИМЕД КАРДИО“ ЕООД
В ценовото предложение на участника е налична хипотезата по чл.72, ал.1, от ЗОП
по обособена позиция №I, ном. №143.
На основание горното, комисията единодушно реши да се поискат писмени
обосновки на основание чл.72, ал.1 от ЗОП от посочените по – горе участници, а именно:
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1. С писмо с изх. № ОП-3-56/02.04.2019 г.- до „НОВИМЕД КАРДИО“ ЕООД, за
оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени
позиции:
1.1. обособена позиция №I, ном. №143
2. С писмо с изх. № ОП-3-57/02.04.2019г.- до „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, за
оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени
позиции:
2.1. обособена позиция №I, ном. №№224, 265, 343, 344, 357, 360, 364, 369, 375, 406,
457, 481, 487 и 489;
2.2. обособена позиция №II, ном. №№20, 21, 65, 66, 78, 80, 97.
3. С писмо с изх. №ОП-3-58/02.04.2019 г.- до „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, за
оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени
позиции:
3.1. обособена позиция №I, ном. №№224, 225, 257, 265, 343, 344, 352, 353, 360, 369,
380, 392, 393, 399, 429, 435, 440, 445, 446, 447, 465, 481, 482, 486, 487, 489;
3.2. обособена позиция №II, ном. №№21, 65, 66, 78, 80, 89 и 118
4. С писмо с изх. № ОП-3-59/02.04.2019г.- до „СОЛОМЕД“ ЕООД, за оферираните
медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
4.1. обособена позиция №I, ном. № 263, 374 и 375;
4.2. обособена позиция №II, ном. №№13, 70, 71, 72, 73 и 117.
5. С писмо с изх. № ОП-3-60 г.- до „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“
ООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните
обособени позиции:
5.1. обособена позиция №I, ном. №№224, 265, 378, 392, 393, 399, 476, 481, 482, 483,
487 и 489;
5.2. обособена позиция №II, ном. №№43,89 и 117
6. С писмо с изх. № ОП-3-61/02.04.2019 г.- до „ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, за оферираните
медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
6.1. обособена позиция №I, ном. №№265, 343, 344, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 363, 364, 367, 368, 369, 380, 388, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446, 448,
460 и 465;
6.2. обособена позиция №II, ном. №№65 и 78.
7. С писмо с изх. № ОП-3-62/02.04.2019 г.- до „ЛИОН“ ЕООД, за оферираните
медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
7.1. обособена позиция №I, ном. №№265 и 369;
7.2. обособена позиция №II, ном. №№ 21 и 78.
8. С писмо с изх. № ОП-3-63/02.04.2019 г.- до „ЕКОМЕТ-90“ ЕООД, за оферираните
медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
8.1. обособена позиция №I, ном. №№ 265, 355, 457, 481, 486, 487 и 489
9. С писмо с изх. № ОП-3-64/02.04.2019 г.- до „РЕЙ МЕДИКЪЛ“ ЕООД, за
оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени
позиции:
9.1. обособена позиция №I, ном. №№276,340,341 и 343.
10. С писмо с изх. № ОП-3-65/02.04.2019 г.- до „БИКОМЕД“ ЕООД, за оферираните
медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
10.1. обособена позиция №I, ном. №№276,357,388 и 406.
11. С писмо с изх. №ОП-3-66/02.04.2019 г.- до „ЕКОС МЕИКА“ ООД, за оферираните
медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
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11.1. обособена позиция №I, ном. №276;
12. С писмо с изх. № ОП-3-67/02.04.2019 г.- до „АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, за оферираните
медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
12.1. обособена позиция №I, ном. №№355, 356, 360, 365, 366, 369, 379, 436, 440, 444,
457, 481, 482, 483 и 487.
13. С писмо с изх. №ОП-3-68/02.04.2019 г.- до „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД, за
оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени
позиции:
13.1. обособена позиция №I, ном. №№363, 440, 442, 465 и 447.
14. С писмо с изх. №ОП-3-69/02.04.2019 г.- до „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, за
оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени
позиции:
14.1. обособена позиция №I, ном. №№367, 368, 433, 454 и 456
15. С писмо с изх. №ОП-3-70/02.04.2019 г.- до „БУЛМАР МЛ“ ООД, за оферираните
медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
15.1. обособена позиция №I, ном. №№369, 435, 438, 446 и 454.
16. С писмо с изх. №ОП-3-71 г.- до „РСР“ ЕООД, за оферираните медицински изделия в
следните номенклатури от съответните обособени позиции:
16.1. обособена позиция №I, ном. №№402
16.2. обособена позиция №II, ном. №№46,60,97,115 и 116.
17. С писмо с изх. №ОП-3-72/02.04.2019 г.- до „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД, за оферираните
медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
17.1. обособена позиция №II, ном. №№ 66,71,72,73 и 115.
18. С писмо с изх. №ОП-3-73/02.04.2019 г.- до „БМС-ЕВРОПА“ ЕООД, за оферираните
медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
18.1. обособена позиция №II, ном. №14.
19. С писмо с изх. №ОП-3-74/02.04.2019 г.- до „МЕДИЛОН“ ЕООД, за оферираните
медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
19.1. обособена позиция №II, ном. №№22,56 и 115.
20. С писмо с изх. №ОП-3-75/02.04.2019 г.- до „МЕДИКАРД“ ООД, за оферираните
медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
20.1. обособена позиция №II, ном. №№67 и 119.
21. С писмо с изх. №ОП-3-76/02.04.2019 г.- до „ГЮС“ ООД, за оферираните медицински
изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:
21.1. обособена позиция №II, ном. №№74 и 95.
С така направените констатации заседанието се закри на 20.03.2019 г.
Заседание № 3
Във връзка с обстоятелството, че Надежда Георгиева – експерт в отдел „ППД“,
същата член на комисия, назначена съгласно Заповед № РД-25-2/19.03.2019 г. за разглеждане
на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Доставки
на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия
и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“,
напусна работа и вече не е част от екипа на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, същата е
заменена като член на комисията от Диана Грънчарова – експерт в отдел „ППД“ със Заповед
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№ РД–25-2-2/09.05.2019 г. на Изпълнителния директор УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД.
Същата подписа и представи на Възложителя декларация по чл.103 от ЗОП.
След изтичане на 5-дневният срок за получаване на поисканите писмени обосновки,
Комисията се събра на закрито заседание и разгледа представените писмени обосновки, а
именно:
1. „ЮНИМЕДИКА“ ЕООД – с писмо вх.№ОП-3-77/03.04.2019г за оферираните
медицински изделия в:
1.1. обособена позиция №I, ном.№№265, 343, 344, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 363, 364, 367, 368, 369, 380, 388, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 446, 448,
460 и 465, са посочени обективните обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП, : фирма
„ЮНИМЕДИКА“ ЕООД е директен вносител на медицински изделия от голям брой
чуждестранни производители в България, което включва и оферираните в настоящата
поръчка продукти. Фирмата е договорила благоприятни условия по отношение на цени и
срокове на отложено плащане , като постигат преференциални доставни цени и добри
търговски отстъпки.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на
предложената от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по
чл. 72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
2. „МЕДИКАРД“ ООД – с писмо вх.№ОП-3-78/03.04.2019г. за оферираните
медицински изделия в:
2.1. обособена позиция №II, ном. №№67 и 119 са посочени обективните
обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: фирма „МЕДИКАРД“ ООД е пряк дистрибутор на
оферираните изделия по съответните номенклатури. Предложените цени са съобразени с
действащото в страната законодателство, като в нея са калкулирани всички разходи за
транспорт, застраховка на стоките, както и търговска надценка .
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на
предложената от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по
чл. 72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
3. „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД – с писмо вх.№ОП-3-79/03.04.2019 г. за оферираните
медицински изделия в :
3.1.обособена позиция №I, ном. №№363, 440, 442, 465 и 447 са посочени
обективните обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: фирма „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД е
официален и единствен дистрибутор за България на оферираните медицински изделия по
съответните номенклатури. Предложените крайни цени са образувани като съвкупност от
цена на придобиване, пълен размер на разходите за логистика и транспорт, митническо
представяне и обработка, данъци, такси, освобождаване , транспорт до склад на фирмата,
заплати, осигуровки, наеми , транспорт до краен получател-лечебното заведение, печалба и
др.
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След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената от
него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
4. „БИКОМЕД“ ООД – с писмо вх.№ОП-3-80/03.04.2019г. за оферираните медицински
изделия в :
4.1. обособена позиция №I, ном. №№276, 357, 388 и 406 са посочени обективните
обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: фирма „БИКОМЕД“ ООД са договорили
преференциални цени от производителите на база реализирани обороти, което им дава
изключително благоприятни условия за доставка. За участие в процедурата фирмата е
предложила доставни цени от производителите.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на
предложената от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по
чл. 72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
5.„ЛИОН“ ЕООД – с писмо вх.№ОП-3-81/03.04.2019 г., за оферираните медицински
изделия в:
5.1.обособена позиция №I, ном. №№265 и 369
5.2.обособена позиция №II, ном. №№21 и 78 са посочени обективните обстоятелства по
чл. 72, ал.2 от ЗОП: на фирма „ЛИОН“ ЕООД са предоставени много добри условия и
преференциални цени от производителите на оферираните медицински изделия по
съответните номенклатури. Фирмата доставя стоките от самите производители.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената
от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
6. „АГАРТА-ЦМ“ ЕООД – с писмо вх.№ОП-3-82/03.04.2019 г., за оферираните
медицински изделия в :
6.1. обособена позиция №I, ном.№355, 356, 360, 365, 366, 369, 379, 436, 440, 444, 457,
481, 482, 483 и 487 са посочени обективните обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: водени от
желанието да разширявт присъствието си на българския пазар, производителите на
оферираните медицински изделия по съответните номенклатури предоставят на фирма
„АГАРТА-ЦМ“ ЕООД изключителни благоприятни условия.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената от
него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
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7. „РСР“ ЕООД – с писмо вх.№ОП-3-83/03.04.2019 г., за оферираните медицински
изделия в:
7.1. обособена позиция №I, ном.№402;
7.2. обособена позиция №II, ном. №№46, 60, 97, 115 и 116 са посочени обективните
обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: с представените документи, като доказателство за
финансови и икономически показатели към офертата, се доказва наличието на изключително
благоприятни условия за „РСР" ЕООД, във всички аспекти, финансово състояние, резултати
и парични потоци за предходната година, в съответствие с Международния стандарт за
финансово отчитане, приет от Комисията на ЕС. Оферираните медицински изделия са на
производители, с които фирмата има дългогодишно партньорство.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената
от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.

8. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД - с писмо с вх.№ОП - 3-84/03.04.2019г., за
оферираните медицински изделия в
8.1. обособена позиция №I, ном. №№224, 225, 257, 265, 343, 344, 352, 353, 360, 369,
380, 392, 393, 399, 429, 435, 440, 445, 446, 447, 465, 481, 482, 486, 487, 489;
8.2. обособена позиция №II, ном. №№21, 65, 66, 78, 80, 89 и 118 са посочени
обективните обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: фирма „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД
ползва изключително добри търговски условия за доставка на предлаганите медицински
изделия по сключени договори и споразумение със съответните фирми-производители.
Фирмата се ползва с изключителни условия като дистрибутор на посочените фирмипроизводители, което позволява да формира цените към крайните клиенти такива, че да
постига увеличаване на оборота и налагане на пазара на медицински изделия с доказано
качество.
Относно номенклатурни единици №№ 343 и 344 от обособена позиция №I, фирма
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД не потвърждават цените, подадени в офертата. С оглед на това
Комисията реши да отстрани от процедурата участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за
обособена позиция № I, ном. №№ 343 и 344.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената от
него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
9. „БУЛМАР МЛ“ ООД – с писмо с вх.№ ОП-3-85/03.04.2019г., за оферираните
медицински изделия в
9.1. обособена позиция №I, ном.№. 369, 435, 438, 446 и 454, са посочени обективните
обстоятелства по чл. 72, ал.2, от ЗОП:производителят на предложените от фирмата продукти
използва най-нови технологии и процеси, които позволяват намаляване на производствената
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себестойност, което съответно води и до по-ниски крайни цени на предлаганите медицински
изделия.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената
от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
10. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – с писмо с вх.№ОП-3-86/04.04.2019 г. за
оферираните медицински изделия в:
10.1. обособена позиция №I, ном. №№224, 265, 343, 344, 357, 360, 364, 369, 375, 406,
457, 481, 487 и 489;
10.2. обособена позиция №II, ном. №№20, 21, 65, 66, 78, 80, 97, са посочени
обективните обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: фирмата е дистрибутор на над 20
производители и осъществява значителни по обем и стойност сделки на изключително
благоприятни условия, и по този начин постига конкурентни цени и на предлаганите от тези
фирми медицински изделия.Фирма „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД разполага с няколко
лицензирани склада и по този начин оптимизира доставките от гледна точка на
транспортните разходи.
Относно номенклатурни единици №№ 265 от обособена позиция №I и
номенклатурни единици №№ 97 от обособена позиция №II, фирмата е допуснала техническа
грешка при изписване на единичната цена. С оглед на това Комисията предлага за
отстраняване от процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция
№ I, ном. №№ 265 и обособена позиция № II, ном. №№ 97 с изложените по – горе мотиви.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената
от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
11. „СОЛОМЕД“ ЕООД – с писмо с вх.№ОП-3-87/04.04.2019 г. за оферираните
медицински изделия в
11.1.обособена позиция №I, ном. №№263, 374 и 375;
11.2. обособена позиция №II, ном. №№13, 70, 71, 72, 73 и 117, са посочени
обективните обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: предложените от фирмата цени на горе
цитираните позиции са по-ниски с повече от 20 на сто от средната цена на тези позиции в
останалите оферти и това се дължи на дългогодишното партньорство на фирма „СОЛОМЕД“
ЕООД с производителите и доставчиците, и икономичност при изпълнението на поръчката.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената от
него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
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12. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - с писмо вх. № ОП-388/04.04.2019 г., за оферираните медицински изделия в
12.1. обособена позиция №I, ном.№ 224, 265, 378, 392, 393, 399, 476, 481, 482, 483,
487 и 489;
12.2. обособена позиция №II, ном. №№43, 89 и 117, са посочени обективните
обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: фирмата, в качеството си на дистрибутор, са
упълномощени от производителите да оферират на такива цени , че да постигат увеличаване на
оборота и налагане на пазара на медицински изделия с доказано Европейско качество.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на
предложената от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по
чл. 72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
13. „ГЮС“ ООД – с писмо вх.№ОП-3-89/04.04.2019 г., за оферираните медицински
изделия в:
13.1. обособена позиция №II, ном. №№74 и 95, са посочени обективните
обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: фирмата доставя продуктите директно от
производителите , и цените са съобразени с действащото в страната законодателсто, като в тях са
калкулирани всички раходи за транспорт, както и търговска надценка.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената от
него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
14. „ЕКОС МЕДИКА“ ООД - с писмо вх.№ОП-3-90/05.04.2019 г., за оферираните
медицински изделия в
14.1. обособена позиция №I, ном.№ 276, са посочени обективните обстоятелства по чл.
72, ал.2 от ЗОП: фирмата ползва преференциални цени, предоставени от производителя на
оферираните изделия, въз основа на дългогодищни партньорски взаимооотношения.При
формирането на цената са калкулирани минимален размер на търговска надценка.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената
от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
15. „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД - с писмо вх.№ОП-3-91/05.04.2019г. за оферираните
медицински изделия в:
15.1. обособена позиция №I, ном.№№265, 355, 457, 481, 486, 487 и 489, са посочени
обективните обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП : ниската единична цена на предлаганите от
фирмата медицински консумативи се дължи на обстоятелството , че тя е директен вносител и
изключителен представител за България на посочените консумативи, на което се дължи
минималната надценка , която се начислява на същите при продажаба.
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След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената
от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
16. „МЕДИЛОН“ ЕООД – с писмо с вх.№ОП-3-92/05.04.2019 г. за оферираните
медицински изделия в
16.1. обособена позиция №II, ном. №№22, 56 и 115, са посочени обективните
обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: фирмата е оторизиран дистрибутор и поддържа успешни
търговски взаимоотношения с фирмата производител.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената
от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
17. „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД – с писмо вх.№ОП-3-93/08.04.2019 г за оферираните
медицински изделия в
17.1. обособена позиция II, ном. №№66, 71, 72, 73 и 115, са посочени обективните
обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: фирмата е официален дистрибутор и ексклузивен
партньор за българския пазар на производителя на оферираните медицински изделия.
„СЪРДЖИМЕД“ ЕООД разполага с оригинални решения за изпълнение на доставките,
базирани на договорените с производителя преференциални цени , отстъпки и специални
услови за закупуване и доставка. Фирмата разполага с пълна техническа обезпеченост, което
й позволява бърза реакция за доставка от производителя.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената
от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
18. „РЕЙ МЕДИКЪЛ“ ЕООД – с писмо вх.№ ОП-3-94/08.04.2019 г. за оферираните
медицински изделия в:
18.1. обособена позиция №I, ном.№ I, ном. №№276, 340, 341 и 343, са посочени
обективните обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: като дългогодишен отризиран дистрибутор
на производителя на оферираните медицински изделия, фирмата е договорила благоприятни
цени и срок на отложено плащане.Оферираните единични цени са формирани на база
предоставени преференциални цени от производителя.Договорени са благоприятни условия и
цени за транспорт.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената
от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
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Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
19. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД – с писмо вх.№ОП-3-95/08.04.2019г. за оферираните
медицински изделия в:
19.1.обособена позиция №I, ном. №№367, 368, 433, 454 и 456, са посочени
обективните обстоятелства по чл. 72, ал.2 от ЗОП: фирмата е официлно оторизиран
представител за България за предложените продукти на фирмата производител.Директната
доставка от фирмата производител без допълнителни посредници по веригата води до постигане
на минимална цена на стоката.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената
от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
20. „БМС- ЕВРОПА“ ЕООД - с писмо вх.№ ОП-3-96/08.04.2019г. за оферираните
медицински изделия в:
20.1. обособена позиция II, ном. №14, са посочени обективните обстоятелства по чл.
72, ал.2 от ЗОП: фирмата е коректен дистрибутор на оферираните медицински изделия и
цените, които формира са изключително благоприятни.Договорени саа благоприятни условия с
производителя.В цените са взети предвид всички разходи за доставка, транспорт и др.
След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на предложената
от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от
ЗОП, на които се позовава участникът, комисията РЕШИ:
Приема представените обосновки, така ценовите предложения на участника,
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска същият до разглеждане на
техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия.
21. „НОВИМЕД КАРДИО“ ЕООД – в дадения от Комисията 5-дневен срок за
получаване на писмена обосновка, участника не представи такава.
С оглед на гореизлложеното на основание чл.107, т.3 от ЗОП, Комисията предлага за
отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД КАРДИО“ ЕООД за обособена позиция
№ I, ном. №№ 143.
След тези действия, Комисията премина към разглеждане на техническите
предложения на участниците в съответствие с предварително обявените условия.
1. „БИЛМЕД“ ЕООД
обособена позиция №I, ном. №227 – не отговарят на изискванията на техническата
спецификация. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на техническата
спецификация на Възложителя – гумата от която е направен презерватива на металната част от
луер адаптора е некачествена; след поставяне на първата епруветка и продупчване на
презерватива, при смяна на следващите епруветки презерватива не запушва лумена на металния
проводник и кръвта изтича свободно и предизвиква замърсяване. Това е констатирано
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вследствие продължителното използване на оферираните от участника изделия в работата на
медицинските специалисти от болницата.
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „БИЛМЕД“ ЕООД с оферта № 1 с вх. №ОП-3-10/12.03.2019 г., за обособена
позиция № I, ном. 227 с изложените по – горе мотиви.
2. „ЛИОН“ ЕООД :
обособена позиция № I, ном. № 420 - оферираните компреси по ном. единици №420.1.
–
не отговарят на изискванията на техническата спецификация - оферираните
компреси трудно се отварят и са тънки ;
ном. №420.3. - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните компреси са тънки и не попиват ;
ном. №420.5. - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните компреси трудно се отварят и са тънки ;
ном. №421 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните компреси са твърде тънки и не попиват добре;
обособена позиция № II, ном. №№21 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - мека и се огъва;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „ЛИОН“ ЕООД с оферта № 2 с вх. №ОП-3-11/15.03.2019 г., за обособена позиция
№ I, ном. 420 и ном. №421 с изложените по – горе мотиви.
3. „ЕКОМЕТ- 90“ ЕООД :
обособена позиция № I, ном. №№355 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - оферираните маски не се разгъват правилно;
ном. №428- не отговарят на изискванията на техническата спецификация – памука
тудно се къса , трудно попива;
ном. №481- не отговарят на изискванията на техническата спецификация - гумата
слепва;
ном.№486- не отговарят на изискванията на техническата спецификация - няма
достатъчен вакуум;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „ЕКОМЕТ- 90“ ЕООД с оферта № 3 с вх. №ОП-3-12/15.03.2019 г., за обособена
позиция № I, ном. №355, ном. №428, ном. №481 и ном. №486 с изложените по – горе
мотиви.
4. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД :
обособена позиция №I, ном. № № 378 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - опаковката се отваря трудно и може да се наруши стерилността;
ном. №379 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - маншетът
на ръкавиците е много дълъг и неудобен/свлича се/ ;
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ном. №393 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация превръзката не залепва добре ;
ном. №399 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - лентата не
залепва добре;
обособена позиция №II, ном. №21 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - твърда и груба;
ном. №75 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация – твърде
меки и неудобни за употреба.
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с оферта № 4 с вх. №ОП-313/15.03.2019 г., за обособена позиция № I, ном. № 378, ном. № 379, ном. № 393, ном. № 399
и обособена позиция № II, ном. № 21 и № 75 с изложените по – горе мотиви.
5. „ЮНИМЕДИКА” ЕООД:
обособена позиция №I, ном.№№265 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - оферираните уринаторни торби текат;
ном.№№ 343- не отговарят на изискванията на техническата спецификация опаковката се отваря трудно по стерилен начин;
ном. № 344 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация опаковката се отваря трудно по стерилен начин;
ном.№ 354 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните маски са неудобни и с дебели връзки;
ном.№ 355 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните маски са с дебели неудобни връзки, не издържат по - продължителни операции
(над 5часа);
ном.№ 356 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните маски са с дебели неудобни връзки, не издържат по - продължителни операции
(над 5часа);
ном.№ 358 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните шапки са изработени от тънка материя;
ном.№ 359 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните шапки са изработени от тънка материя;
ном.№ 360 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните шапки са изработени от тънка, къслива материя;
ном.№ 364 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните престилки са изработени от тънка, къслива материя;хидропропускливи са;
ном.№ 367 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - ластикът
на ръкава на оферираните престилки е прекалено стегнат;
ном.№ 368 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - ластикът
на ръкава на оферираните престилки е прекалено стегнат;
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ном.№ 436 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - материята
от която е изработен чаршафа е тънка и пропусклива;
ном.№ 437 - не отговарят на изискванията на техническата спецификацияопаковката се отваря трудно по стерилен начин;
ном.№ 441 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация- материята
от която е изработен чаршафа е тънка и пропусклива;
ном.№ 442 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация- лепящата
лента не залепва добре;
ном.№ 464 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация- изработен
е от пропусклива материя;
ном. № 465 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация- лесно се
отлепя при работа със серум;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „ЮНИМЕДИКА” ЕООД с оферта № 8 с вх. №ОП-3-17/18.03.2019 г., за обособена
позиция №I, ном. №№ 265, 343, 344, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 364, 367, 368, 436, 437, 441,
442, 464 и 465 с изложените по – горе мотиви.
6. „МЕДИЛОН” ЕООД :
обособена позиция №II, ном. №№22 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - къси са и се огъват;
ном.№ 43 - не са представили изискваните документи по т.т. 3.2.1.10.3., 3.2.1.10.5 и
3.2.1.10.6. от раздел VII от декларацията за участие /декларация за съответствие; инструкция
за употреба или макет и каталог. Непредставянето на изискани документи от Възложителя,
води до порок на техническото предложение на участника, което не може да бъде санирано
на този етап от процедурата. Водими от горното Комисията излиза с предложение за
посочената номенклатурна единица, участника да бъде отстранен от по – нататъшно участие
в процедурата.
ном.№ 70 - не са представили изискваните документи по т. 3.2.1.10.5 от раздел VII
от декларацията за участие /инструкция за употреба или макет на опаковка/.
Непредставянето на изискани документи от Възложителя, води до порок на техническото
предложение на участника, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
Водими от горното Комисията излиза с предложение за посочената номенклатурна единица,
участника да бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „МЕДИЛОН” ЕООД с оферта №9 с вх. №ОП-3-18/18.03.2019 г., за обособена
позиция № II, ном. №№ 22, 43, 70 с изложените по – горе мотиви.
7. „БУЛМЕД 2000” ЕООД:
обособена позиция №I, ном. № № 93 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - оферираната от участника клапа задължително изисква предилатация и
постдилатация;не предлага имплантация през интродюсер по-малък от 18 FR; изисква
интраануларна имплантация, което повишава риска от съдови усложнения;
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С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „БУЛМЕД 2000” ЕООД с оферта №10 с вх. №ОП-3-19/18.03.2019 г., за обособена
позиция № I, ном. №№ 93 с изложените по – горе мотиви.
8. „БУЛМАР МЛ” ООД:
обособена позиция №I, ном.№№420 - оферираните компреси по ном. единици №№420.1.,
420.3. и 420.5. не отговарят на изискванията на техническата спецификация :
 420.1 - оферираните компреси са изработени от рехава и къслива материя;
 420.3 - оферираните компреси са тънки и не попиват;
 420.5 - оферираните компреси са тънки и не попиват добре ;
ном.№421- не отговарят на изискванията на техническата спецификация - оферираните
компреси са твърде тънки и не попиват добре;
ном.№422 - оферираните компреси
спецификация:

не отговарят на изискванията на техническата

 422.1 - оферираните компреси са твърде тънки и не попиват добре;
 422.2 - оферираните компреси са изработени от влакнеста материя, непопиваща след
стерилизация;
ном.№423 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - оферираните
компреси са тънки и не попиват добре;
ном.№437 – няма оферирана цена;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „БУЛМАР МЛ” ООД с оферта №12 с вх. №ОП-3-21/18.03.2019 г., за обособена
позиция № I, ном. №№ 420, 421, 422, 423 и 437 с изложените по – горе мотиви.
9. „СОЛОМЕД“ ЕООД:
обособена позиция №I, ном. №№257 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - оферираният от участника восък е много твърд и трудно се сгъва;
ном.№264 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните от участника системи не се окомплектоват добре с резервните торби;
ном.№276 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните изделия се вадят трудно от опаковките;
ном.№309 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - иглата на
оферираните от участника електроди прорязва ;
ном.№311 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните от участника телове се пречупват лесно;
ном.№481- не отговарят на изискванията на техническата спецификация - изпуска
течност
обособена позиция №II, ном. №№, 13 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация- огъват се при работа; груби са;
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ном. №14 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - по- груби
са;
ном.№102 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - тече от
капачката ;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „СОЛОМЕД“ ЕООД с оферта №16 с вх. №ОП-3-25/18.03.2019 г., обособена
позиция №I, ном. №№ 257, 264, 276, 309, 311, 481 и обособена позиция №II, ном. №№13, 14
и 102 с изложените по – горе мотиви.
10. „ЕКОС МЕДИКА“ ООД:
обособена позиция №I, ном.№406 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - превръзката не залепва добре и много бързо след това се разлепва;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „ЕКОС МЕДИКА“ ООД с оферта №17 с вх. №ОП-3-26/18.03.2019 г., за обособена
позиция №I, ном. №№ 406 с изложените по – горе мотиви.
11.„ИНТЕРАГРО 90“ ЕООД:
обособена позиция №I, ном.№9 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - оферираните от участника канюли са с дължина до 38,1 см., при изискване в
техническата спецификация до 41 см;
ном.№34 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - конекторът
/женско/ на сета е малко нестабилен и в някои случаи пропуска кръв /с плегия/ навън;
раменете на перфузионния сет са от много мек силикон и често те се сгъват, което води до
голямо налягане в подаваната плегия за пациента, което не е добре;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „ИНТЕРАГРО 90“ ЕООД с оферта №19 с вх. №ОП-3-28/18.03.2019 г., за обособена
позиция №I, ном. №№ 9 и 34 с изложените по – горе мотиви.
12. „ИНФОМЕД“ ЕООД;
обособена позиция №I, ном. №№360 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - оферираните шапки са изработени от тънка, къслива материя ;
ном.№456 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - при стерилно
отваряне се нарушава опаковката ;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „ИНФОМЕД“ ЕООД с оферта №20 с вх. №ОП-3-29/18.03.2019 г.,за обособена
позиция №I, ном. №№ 360 и 456 с изложените по – горе мотиви.
13. „МЕДИКАРД“ ООД:
обособена позиция №II, ном. №№21 - Не отговарят на изискванията на техническата
спецификация- тръбата е твърда и груба ;
ном.№99 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация -не уплътнява
добре;
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ном.№119 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - пукат се
при определени разтвори;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „МЕДИКАРД“ ООД с оферта №21 с вх. №ОП-3-30/18.03.2019 г., за обособена
позиция №II, ном. №№ 21, 99 и 119 с изложените по – горе мотиви.
14. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД:
обособена позиция №I, ном. №№367 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - връзките на оферираните престилки са много дебели и неудобни за връзване;
ном.№368 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - връзките
на оферираните престилки са много дебели и неудобни за връзване;
ном.№434 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - не се
отваря добре стерилно, нарушава се опаковката;
ном.№435 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - липсва
техническо описание на изделието;
ном.№436 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - липсва
техническо описание на изделието ;
ном.№437 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - липсва
техническо описание на изделието;
ном.№440 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - не попиват;
ном.№441 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - материята
от която е изработен чаршафа е тънка и пропусклива; не се отварят стерилно ;
ном.№442 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - отваря се
трудно по стерилен начин;
ном.№456 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - няма
телескопично сгъване ;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД с оферта №22 с вх. №ОП-3-31/18.03.2019 г., за обособена
позиция №I, ном. №№ 367,368, 434, 435, 436, 437,440, 441, 442 и 456 с изложените по – горе
мотиви.
15. „БИКОМЕД“ ООД:
обособена позиция №I, ном. №№276 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - опаковките на изделията се отварят трудно по стерилен начин, което води до
нарушаване на стерилността и изделието става неизползваемо;
ном.№356 – не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните маски са с дебели неудобни връзки, не издържат по - продължителни операции
(над 5часа);
ном.№358 – не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните шапки са изработени от тънка материя;
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ном.№359
- не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните шапки са изработени от тънка, къслива материя ;
ном.№360 – не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните шапки са изработени от неустойчива, тънка и къслива материя;
ном.№421 – не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните компреси са твърде тънки и не попиват добре;
ном.№435 – не отговарят на изискванията на техническата спецификация - размерите
не отговарят - 50/60 см. при изисквани в спецификацията 50/50 см. ;
ном.№ 436 – не отговарят на изискванията на техническата спецификация - материята
от която е изработен чаршафа е пропусклива ;
ном.№437 – не отговарят на изискванията на техническата спецификация - материята
от която е изработен чаршафа е тънка и пропусклива ;
ном.№440 – не отговарят на изискванията на техническата спецификация - не
попиват;
ном.№ 441 – не отговарят на изискванията на техническата спецификация - не попиват
добре;
ном.№442 – не отговарят на изискванията на техническата спецификация - лепящата
лента се отлепя много лесно ;
ном.№465 – не отговарят на изискванията на техническата спецификация - лепящата
лента е с доста тесни размери;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „БИКОМЕД“ ООД с оферта №23 с вх. №ОП-3-32/18.03.2019 г., за обособена
позиция №I, ном. №№ 376, 356, 358, 359, 360, 421, 435, 436, 437,440, 441, 442 и 465 с
изложените по – горе мотиви.
16. „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД:
обособена позиция №II, ном. №№, 60 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация- меки и не прилягат добре;
обособена позиция №II, ном. №№, 115 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация- след стерилизация са лесно чупливи;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД с оферта №25 с вх. №ОП-3-34/18.03.2019 г., за обособена
позиция № II, ном. №№ 60 и 115 с изложените по – горе мотиви.
17.„РЕЙ МЕДИКЪЛ“ ЕООД:
обособена позиция №I, ном. №№143 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - оферираните от участника протези са с дължина 25см и 50см; нямат протези
с дължина 20см и 40см ;
ном.№276 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - опаковките
на изделията се отварят трудно по стерилен начин, което води до нарушаване на
стерилността и изделието става неизползваемо;
Page 43 of 56

С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „РЕЙ МЕДИКЪЛ“ ЕООД с оферта №26 с вх. №ОП-3-35/18.03.2019 г., за обособена
позиция № I, ном. №№ 143 и 276 с изложените по – горе мотиви.
18. „ДИАМЕД“ ООД :
обособена позиция №I, ном. №481 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - не прави добър контакт с кранчето ;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „ДИАМЕД“ ООД с оферта №27 с вх. №ОП-3-36/18.03.2019 г., за обособена позиция
№ I, ном. №№ 148 с изложените по – горе мотиви.
19. „АГАРТА- ЦМ“ ЕООД :
обособена позиция №I, ном. №№355 -не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - оферираните маски са изработени от тънка, къслива материя;
ном.№356 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните маски са изработени от тънка, къслива материя;
ном.№375 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - опаковката
се отваря трудно и може да се наруши стерилността ;
ном.№378 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - опаковката
се отваря трудно и може да се наруши стерилността;
ном.№379 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - опаковката
се отваря трудно и може да се наруши стерилността ;
ном.№402 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - веднага
след поставянето на превръзката, същата се разлепва;
ном.№420 - оферираните компреси по ном. единици №№420.1., 420.3. и 420.5. не
отговарят на изискванията на техническата спецификация:
 420,1 - оферираните компреси се разнищват и са слепени;
 420,3 - оферираните компреси не попиват след стерилизация и променят качеството
си;
 420,5 - оферираните компреси не попиват след стерилизация и променят качеството
си;
ном.№421 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - оферираните
компреси са твърде тънки и не попиват добре;
ном.№ 422 - оферираните компреси по ном. единици №№422.1. и 422.3 не отговарят на
изискванията на техническата спецификация :
 422,1 - оферираните компреси са твърде тънки и не попиват добре
 422,2 - оферираните компреси са изработени от влакнеста материя, непопиваща след
стерилизация ;
ном.№434 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - материята е
пропусклива ;

Page 44 of 56

ном.№436 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - материята от
която е изработен чаршафа е тънка и пропусклива ;
ном.№ 437 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - опаковката се
отваря трудно по стерилен начин ;
ном.№ 440 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - не попиват;
ном.№ 441 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - материята от
която е изработен чаршафа е тънка и пропусклива; не се отварят стерилно;
ном.№ 442 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - размерите не
отговарят;
ном.№ 455 - не са представили изискваните документи по т. 3.2.1.10.3., 3.2.1.10.4. и
3.2.1.10.5 от раздел VII от декларацията за участие /декларация за съответствие; ЕС
сертификат и инструкция за употреба или макет /, които са неразделна част от техническото
предложение на участника. Непредставянето на изискани документи от Възложителя, води
до порок на техническото предложение на участника, което не може да бъде санирано на
този етап от процедурата. Водени от горното Комисията излиза с предложение за посочената
номенклатурна единица, участника да бъде отстранен от по – нататъшно участие в
процедурата.
ном.№ 456 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - изработен е от
пропусклива материя ;
ном.№ 481 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - гумата не
уплътнява;
ном.№ 484 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - не са
съвместими с наличните в болницата перфузори - при слагането им, перфузора почва да
пищи и не започва работа ;
ном.№ 486 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - перфузора
издава непрекъснат сигнал /пищене/ по време на работа с тях ;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „АГАРТА- ЦМ“ ЕООД с оферта №28 с вх. №ОП-3-37/18.03.2019 г., за обособена
позиция № I, ном. №№ 355, 356, 375, 378, 379, 402, 420, 421, 422, 434, 436, 437, 440, 441, 442,
455, 456, 481, 484 и 486 с изложените по – горе мотиви.
20. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД:
ном.№224 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните игли не се отварят лесно и не са заточени достатъчно;
ном.№360 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните шапки са неудобни и са изработени от запарваща материя;
ном.№375 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация опаковката се отваря трудно и може да се наруши стерилността;
ном.№406 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - лентата не
залепва добре;
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ном.№407 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - след
отстраняване на превръзката остават следи от лепило по кожата на пациента;
ном.№408 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - не залепва
добре;
ном.№481 -не отговарят на изискванията на техническата спецификация - огъва се
буталото ;
обособена позиция №II, ном. №№, 21 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - мека и се огъва ;
ном.№89 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - пукат се
при сглобката ;
ном.№100 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - тъпа
прободна част; трудно се работи ;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с оферта №29 с вх. №ОП-3-38/18.03.2019 г.,за
обособена позиция № I, ном. №№ 224, 360, 375, 406, 407, 408, 481 и обособена позиция № II,
ном. №№ 21, 89 и 100 с изложените по – горе мотиви.
21. „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД:
обособена позиция №I, ном. №№, 434 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - не се отварят стерилно;
ном.№436 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - материята
от която е изработен чаршафа е тънка и пропусклива;
ном.№437- не отговарят на изискванията на техническата спецификация - материята
от която е изработен чаршафа е тънка и пропусклива;
ном.№440 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - пропускат
кръв на долните чаршафи;
ном.№441 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - материята
от която е изработен чаршафа е тънка и пропусклива; не се отварят стерилно;
ном.№442 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация размерите не отговарят;
ном.№465 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - при
отваряне по стерилен начин се нарушава опаковката на изделията ;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД с оферта №31 с вх. №ОП-3-40/18.03.2019 г. за обособена
позиция № I, ном. №№ 434, 436, 437,440, 441, 442 и 465 с изложените по – горе мотиви.
22. „РСР“ ЕООД :
обособена позиция №II, ном. №№, 47 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - чупи се пластмасата при стерилизация;
ном.№97 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация – тече;
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С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „РСР“ ЕООД с оферта №32 с вх. №ОП-3-41/18.03.2019 г. за обособена позиция №
II, ном. №№47 и 97 с изложените по – горе мотиви.
23. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД
обособена позиция №I, ном. № № 254 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - опаковката на оферираните от участника изделия по ном. единица 254.2. се
отваря трудно по стерилен начин ;
ном.№257 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираният от участника восък е много твърд и трудно се сгъва;
ном.№360 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните шапки са изработени от тънка, къслива материя;
ном.№481 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - няма
вакуум;
ном.№486 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - не пасва
добре с удължителя;
обособена позиция №II, ном. №№21 - не отговарят на изискванията на техническата
спецификация - твърда и груба;
ном.№96 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация –
уплътнява добре , като се завие ;

нe

ном.№118 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - не се
отварят стерилно; лошо захващане към венозния източник;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД с оферта №33 с вх. №ОП-3-42/18.03.2019 г. за
обособена позиция № I, ном. №№254,257, 360, 481, 486 и обособена позиция №II, ном. №№
21, 96 и 118 с изложените по – горе мотиви.
23. „НОВИМЕД КАРДИО“ ЕООД:
ном.№148 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация - не
предлагат протеза с диаметър 36мм;
ном.№189 - не отговарят на изискванията на техническата спецификация оферираните от участника протези - нямат нископрофилен метален връх и прозрачна
протективна плъзгаща се обвивка от полиетилен ;
С оглед на гореизложеното Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участника „НОВИМЕД КАРДИО“ ЕООД с оферта №34 с вх. №ОП-3-43/18.03.2019 г. за
обособена позиция № I, ном. №№ 148 и 189, с изложените по – горе мотиви.
След приключване разглеждането на ценовите и техническите предложения на
участниците, Комисията пристъпи към преглед на документите, свързани с личното
състояние и критериите за подбор, на допуснатите участници, съгласно чл.61, ал.4 от
ППЗОП, както следва:
1. „БИЛМЕД“ ЕООД – с оферта №1 с вх.№ОП-3-10/12.03.2019 г.
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Представените от „БИЛМЕД“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. единици: по обособена позиция № I, ном. № № 225;
2. „ЛИОН“ ЕООД – с оферта №2 с вх.№ОП-3-11/15.03.2019 г.,
Представените от „ЛИОН“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП не
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя. Комисията поиска от участника (на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП)
следните документи :
2.1. eЕЕДОП на оптичен носител, в .pdf формат, подписан с електронен подпис от
представляващия/ите участника;
„ЛИОН“ ЕООД предостави поисканите документи в определения от Комисията пет
дневен срок. Същите бяха разгледани и се установи, че отговарят на изискванията посочени
в документацията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№265, 369, 370,
408, 425 и 429, и обособена позиция № II, ном. №№ 78;
3. „ЕКОМЕТ- 90“ ЕООД – с оферта № 3 с вх.№ ОП-3-12/15.03.2019 г.
Представените от ЕКОМЕТ- 90“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП не
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя. Комисията поиска от участника (на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП)
следните документи :
3.1. Доказателства за вписаните в представения документ по т. 5.3.2., подт. 5.3.2.1. от
раздел IV от документацията за участие в процедурата договори /доставки/.
„ЕКОМЕТ- 90“ ЕООД предостави поисканите документи
с вх. № ОП-399/23.05.2019г. в определения от Комисията пет дневен срок. Същият бе разгледат и се
установи, че отговаря на изискванията посочени в документацията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. единици : обособена позиция № I, ном. №№ 266, 427, 457, 459;
4. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – с оферта № 4 с вх.№ОП-3 13/15.03.2019 г.,
Представените от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД документи по
чл.39, ал.2 от ППЗОП съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. № № 195, 224, 343, 344,
392, 460, 476, 481, 482, 483, 487, 489 и обособена позиция №II, ном. №№9, 10, 16, 20, 22, 23,
24, 25, 29, 31, 38, 42, 43, 46, 47, 51, 52, 53, 60, 61, 69, 79, 80, 81, 89, 117;
5. „КАРДИО МЕДИКАЛ“ЕООД – с оферта №5 с вх.№ОП-3-14/15.03.2019 г.
Представените от „КАРДИО МЕДИКАЛ“ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
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съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция № I, ном. № № 141, 142, 143,
144, 145, 148, 149, 150, 163, 165, 166, 189, 190, 191, 230 и 232;
6. „ДЖИ - МЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – с оферта № 6 с вх. № ОП-3-15/15.03.2019 г.,
Представените от „ДЖИ - МЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от
ППЗОП съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени
от Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция № II, ном. № 35;
7. „СОФИНФОРМПРОДУКТ – ГРОЗДАНОВ” ЕООД - с оферта №7 с вх. №ОП-316/18.03.2019 г.,
Представените от „СОФИНФОРМПРОДУКТ – ГРОЗДАНОВ” ЕООД документи по
чл.39, ал.2 от ППЗОП съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор поставени от Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №476 и обособена
позиция №II, ном. №46;
8. „ЮНИМЕДИКА” ЕООД – с оферта №8 с вх. №ОП-3-17/18.03.2019 г.,
Представените от „ЮНИМЕДИКА” ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№261, 352, 353, 357,
361, 362, 363, 365, 369, 380, 388, 435, 438, 439, 440, 443, 444, 446, 448, 460, 463, и обособена
позиция №II, ном. №65;
9. „МЕДИЛОН” ЕООД – с оферта №9 с вх.№ОП-3-18/18.03.2019 г.,
Представените от „МЕДИЛОН” ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №II, ном. №№20, 21, 23, 24, 25,
42, 56, 71, 72, 73, и 115;
10. „БУЛМЕД 2000” ЕООД - с оферта №10 с вх.№ОП-3-19/18.03.2019 г
Представените от „БУЛМЕД 2000” ЕООД документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП не
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя. Комисията поиска от участника (на основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП)
следните документи за оферираните медицински изделия по обособена позиция №II, ном.
№33,
10.1 Документ от представляващия „БАКСТЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, от който да са
видни правомощията на „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД по преупълномощаване на
участника;
Page 49 of 56

10.2. Копие на оригинала, придружен с оригинал на официален превод на български
език на документ, от който е видна връзката между Baxter AG и производителите- Bieffe
Medital SpA, Италия и Medizintechnik Promedt GmbH-Германия;
„БУЛМЕД 2000” ЕООД предостави поисканите документи с вх. № ОП-310/23.05.2019г. в определения от Комисията пет дневен срок. Същите бяха разгледани и се
установи, че отговарят на изискванията посочени в документацията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. № № 69, 74, 84, 88, 95,
100, 102, 229, 275, 367 и 368, и обособена позиция №II, ном. №33;
11. „БМС- ЕВРОПА” ЕООД – с оферта №11 с вх. № ОП-3-20/18.03.2019 г.,
обособена позиция №I, ном. № № 12, 17, 19, 21, 35, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78,
82, 83, 84, 85, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 199 и 200, и обособена позиция
№II, ном. № № 13, 14, 15 и 129;
Представените от „БМС- ЕВРОПА” ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП не
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя. Комисията поиска от участника (на основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП)
следните документи :
11.1 В представеният еЕДОП са вписани договори, които все още не са изпълнени. В
еЕДОП следва да се впишат изпълнени от участника договори за доставки на медицински
изделия /с изключение на медицинско оборудване/ за последните три години, считано от
датата на подаване на офертата, т.е. за периода 18.03.2016-18.03.2019 г., както и да приложи
доказателства за изпълнението им;
11.2.За оферираните изделия по обособена позиция №I, ном. №№12, 17, 19, 21, 35, 77,
86, 92, 199 и 200, и обособена позиция №II, ном. №№13, 14, 15 и 129 - оторизационно писмо
от EDWARDS LIFESCIENCES, удостоверяващо правата на участника за представителство и
търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната
процедура, със срок на валидност срока на договора.
„БМС - ЕВРОПА” ЕООД предостави поисканите документи с вх. № ОП-398/23.05.2019г. в определения от Комисията пет дневен срок. Същите бяха разгледани и се
установи, че отговарят на изискванията посочени в документацията на Възложителя.
Относно изисканите документи по 11.2. учатникът информира, че не може да
представи изисканите документи и се отказва от по – нататъшно участие по обособена
позиция №I, ном. №№12, 17, 19, 21, 35, 77, 86, 92, 199 и 200, и обособена позиция №II, ном.
№№13, 14, 15 и 129.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. № № обособена
позиция №I, ном. № № 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103,
104, 105 ;
12. „БУЛМАР МЛ” ООД – с оферта №12 с вх.№ОП-3-21/18.03.2019 г.,
Представените от „БУЛМАР МЛ” ООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
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С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№305, 366, 417, 430,
432, 433, 435, 438, 443, 446 и 454;
13. „БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - с оферта №13 с вх.№ОП-3-22/18.03.2019 г.
Представените от „БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от
ППЗОП съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени
от Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция обособена позиция №I, ном.
№№217, 218 и 219;
14. EТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА“– с оферта № 14 с вх. № ОП-3-23/ 18.03.2019
Представените от EТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 3, 5 и 34;
15. „ПАРАМЕДИКА“ ООД – с оферта №15 с вх.№ ОП-3-24/18.03.2019 г
Представените от „ПАРАМЕДИКА“ ООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция № I, ном. №№259, 345 и 476
16. „СОЛОМЕД“ ЕООД – с оферта №16 с вх.№ ОП-3-25/18.03.2019 г.,
Представените от „СОЛОМЕД“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП не
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя. Комисията поиска от участника (на основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП)
следните документи :
16.1. За обособена позиция №I, ном. №№ 211,234,340,341 – в оторизационното писмо
от Teleflex не е упоменато, че Хелт 2000 има право да оторизира трети лица.
16.2. За обособена позиция №I, ном. №№ 342.1 и 342.2 – в оторизационното писмо от
Beaver Visitec не е упоменато, че Контакт Медикъл Интернешънъл има право да оторизира
трети лица.
16.3. За обособена позиция №II, ном. №№ 27 и 28 – в оторизационното писмо от
Vygon не е упоменато, че РСР ЕООД има право да оторизира трети лица; оторизацията е за
друга процедура.
16.4. За обособена позиция №II, ном. №№ 103,104 и 105 – в оторизационното писмо
от Cardinal Health Ireland Unlimited Company (Cardinal Health ) не е упоменато, че РСР ЕООД
има право да оторизира трети лица; оторизацията е за друга процедура.
„СОЛОМЕД“ ЕООД предостави поисканите документи с вх. № ОП-3-101/27.05.2019г.
в определения от Комисията пет дневен срок. Същите бяха разгледани и се установи, че
отговарят на изискванията посочени в документацията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособени позиции: обособена позиция №I, ном.
№№109, 132, 133, 134, 135, 136, 181, 211, 228, 233, 234, 244, 245, 263, 267, 268, 269, 270, 271,
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277, 278, 284, 285, 304, 334, 340, 341, 342, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 427, 469, 470, 471,
472, 473, 474, 483, 484, 486, 488, 492, 493, 494, 495 и 496, и обособена позиция №II, ном.
№№8, 9, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 76,
82, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 116, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 133 и 134;
17. „ЕКОС МЕДИКА“ ООД – с оферта №17 с вх.№ОП-3-26/18.03.2019 г.,
Представените от „ЕКОС МЕДИКА“ ООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№55, 243, 246, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
306, 307, 309, 310, 311, 340, 341, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 403
и 405;
18. „ГЮС“ ООД – с оферта №18 с вх.№ОП-3-27/18.03.2019 г.,
Представените от „ГЮС“ ООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП не съответстват
с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.
Комисията поиска от участника (на основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП) следните документи :
18.1. Документ за упълномощен представител на територията на ЕС на
производителя R.Vent, Турция за оферираните медицински изделия по обособена позиция
№II, ном. №56;
„ГЮС“ ООД предостави поисканите документи с вх. № 01-00-832/22.05.2019г. в
определения от Комисията пет дневен срок. Същите бяха разгледани и се установи, че
отговарят на изискванията посочени в документацията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. единици: обособена позиция №II, ном. № №16, 17, 21, 22, 43,
49, 56, 74 и 95;
19. „ИНТЕРАГРО 90“ ЕООД – с оферта №19 с вх.№ОП-3-28/18.03.2019 г.,
Представените от „ИНТЕРАГРО 90“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№ 18, 35, 36, 38, 39,
42, 43, 45, 59, 64, 66, 93, 126, 127, 130, 213, 234 и 240;
20. „ИНФОМЕД“ ЕООД - с оферта №20 с вх.№ОП-3-29/18.03.2019 г
Представените от „ИНФОМЕД“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№251, 361, 362, 450,
451, 453 и 466, и обособена позиция №II, ном. №74;
21. „МЕДИКАРД“ ООД - с оферта №21 с вх.№ОП-3-30/18.03.2019 г.,
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Представените от „МЕДИКАРД“ ООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП не
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя. Комисията поиска от участника (на основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП)
следните документи :
21.1. В представеният ЕЕДОП са вписани договори, които все още не са изпълнени. В
ЕЕДОП следва да се впишат изпълнени от учатника договори за доставки на медицински
изделия / с изключение на медицинско оборудване/ за последните три години, считано от
датата на подаване на офертата, т.е. за периода 18.03.2016-18.03.2019 Г. „МЕДИКАРД“ има
следните сключени и изпълнени договори:
- РД-25-221/06.11.2017 Г. с УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, приключил на
25.05.2018 Г.;
- РД-25-179/13.10.2016 Г. С УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, приключил на
13.10.2017 Г.;
21.2. Документ, че „SORIN“ е част от „LINA NOVA“;
21.3. За обособена позиция I, ном. №477 - документ за връзката между производителя
CINCINATI SUB-ZERO САЩ и LINA NOVA/SORIN.
„МЕДИКАРД“ ООД предостави поисканите документи в определения от Комисията
пет дневен срок. Същите бяха разгледани и се установи, че отговарят на изискванията
посочени в документацията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. единици: обособена позиция №I, ном. №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 112,
113, 114,123, 128, 212, 223, 263, 274, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 338, 477,
492, 493, 494, 495 и обособена позиция №II, ном. №№ 44, 45, 55, 67, 68, 75, 77, 83 и 116;
22. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД – с оферта №22 с вх.№ОП-3-31/18.03.2019 г.,
Представените от „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД ООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№363, 430, 432, 433,
439, 443, 444, 447, 448, 449, 450, 451, 454, 455 и 461.
23. „БИКОМЕД“ ООД – с оферта №23 с вх.№ОП-3-32/18.03.2019 г.
Представените от „БИКОМЕД“ ООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№ 277, 284, 318, 352,
353, 354, 355, 357, 361, 381, 388, 399, 401, 402, 404, 406, 407, 412, 413, 420, 424, 468, 469, 470,
471, 472, 473, 474, и 480;
24. ЕТ „МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА“ – с оферта №24 с вх.№ОП-3-33/18.03.2019 г.,
Представените от ЕТ „МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА“ документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
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С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№225, 226 и 227, и
обособена позиция №II, ном. №76;
25. „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД – с оферта №25 с вх.№ОП-3-34/18.03.2019 г.
Представените от „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №491, и обособена
позиция №II, ном. №№49, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 117 и 130;
26.„РЕЙ МЕДИКЪЛ“ ЕООД – с оферта №26 с вх.№ОП-3-35/18.03.2019 г.
Представените от РЕЙ МЕДИКЪЛ“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№138, 139, 140, 233,
285, 290, 291, 292, 293, 297, 340, 341, 343 и 344;
27. „ДИАМЕД“ ООД – с оферта №27 с вх.№ОП-3-36/18.03.2019 г.
Представените от „ДИАМЕД“ ООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №II, ном. №№13, 14, 15 и 36;
28. „АГАРТА- ЦМ“ ЕООД – с оферта №28 с вх.№ОП-3-37/18.03.2019 г.,
Представените от „АГАРТА- ЦМ“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№ 360, 364, 365, 366,
371, 372, 374, 380, 408, 431, 444, 445, 457, 482, 483;
29. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – с оферта № 29 с вх.№ОП-3-38/18.03.2019 г.
Представените от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от
ППЗОП съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени
от Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№ 343, 344, 357, 364,
365, 366, 369, 370, 374, 417, 428, 429, 457, 459, 487 и 489, и обособена позиция №II, ном.
№№20, 65, 66, 78, 80;
30. „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД – с оферта № 31 с вх.№ОП-3-40/18.03.2019 г.
Представените от „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
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С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№363, 364, 430, 431,
432, 433, 438, 439, 445, 447, 448 и 454 ;
31. „РСР“ ЕООД – с оферта № 32 с вх.№ ОП-3-41/18.03.2019 г.,
Представените от „РСР“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП съответстват с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. Единици: обособена позиция №I, ном. №№197, 263, 264, 267,
401, 402, 409, 411, 480 и 490, и обособена позиция №II, ном. №№11, 21, 39, 41, 46, 48, 49, 56,
60, 67, 68, 81, 84, 89, 90, 91, 95, 98, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 125, 126,
133 и 134;
32. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД - с оферта № 33 с вх.№ОП-3-42/18.03.2019 г.,
Представените от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. единици: обособена позиция №I, ном. № № 224, 225, 258, 261,
262, 265, 352, 353, 355, 356, 358, 359, 370, 380, 381, 382, 383, 390, 392, 393, 395, 397, 398, 399,
400, 402, 405, 408, 410, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428,
429, 431, 434, 435, 436, 437, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 455, 456, 459, 460, 461, 463, 464, 465,
466, 467, 482, 487 и 489, и обособена позиция №II, ном. №№ 65, 66, 77, 78, 79, 80, 89, 92, 135
и 136;
33. „НОВИМЕД КАРДИО“ ЕООД – с оферта № 34 с вх.№ ОП – 3 – 43/18.03.2019 г.,
Представените от „НОВИМЕД КАРДИО“ ЕООД документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП
съответстват с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до класиране в
процедурата по следните ном. единици: обособена позиция №I, ном. № № 149, 155, 156, 173,
176, 178, 181, 184, 185 и 187;
На основание чл.61, т.7 от ППЗОП, Комисията класира на първо място в низходящ
ред , по критерия „най – ниска цена“ допуснатите участници.
Поради обема на класирането, същото е обективирано в таблица Приложение № 1 –
неразделна част от настоящият протокол.
Този протокол е съставен на 19.06.2019 г.
КОМИСИЯ:
Председател: проф. д- р Димитър Петков – (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от
Регламент (ЕС) 2016/679,
Членове:
1. проф. д-р Тодор Захариев – (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент
(ЕС) 2016/679“
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2. доц. д-р Боян Баев – (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679
3. д-р Ивац Нацев – (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679
4. Ирен Димитрова – (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679
5. Даниела Драганова Сотирова-Проданова – (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“
от Регламент (ЕС) 2016/679
6. Бойка Балканска- (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679
7. Иванка Ангелова (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679
8. Емилия Антонова - (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679
9. Стефка Танева – (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679
10. маг. фарм. Николина Първанова– (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от
Регламент (ЕС) 2016/679
11. Ваня Чорбаджийска – (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679
12. Атанас Миладинов (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679
13. Диана Грънчарова – (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679
14. Калина Добрева - (подпис заличено на основание чл.5 §1, т.“В“ от Регламент (ЕС)
2016/679
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