
^  „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -  СОФИЯ” ЕАД 

мвял Бул. „Христо Ботев” № 120; тел: +359 2 91 58 500; e-mail: secondmbal@abv bg

изх. № Ш .1 .:* 0..2020 г.

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 2426/27.11.2019 г. на 

Изпълнителния директор на „Втора МБАЛ -  София” ЕАД, за провеждане 

на открита процедура за възлагане на обществена поръчка c предмет:

„Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за 

нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”

На основание 2426/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор на „Втора МБАЛ -  

София” ЕАД, комисия в състав:

Председател: м.ф. Анна Любчова Тодорова -  ръководител „Болнична аптека“;

Членове:

1. проф. Пламен Маринов Гацов -  началник на „Клиника по кардиология“;

2. Самуил Пашов Асенов -  гл. юрисконсулт;

3. Красимира Горанова Димитрова -  гл. медицинска сестра;

4. Виолета Пламенова Митова -  счетоводител;

Резервни членове:

1. Благовеста Ботева Велидолска -  специалист обществени поръчки в сектор 

„ПООП“.

2. Аделина Милчова Милушева -  мед. сестра в „Отделение за инвазивна 

диагностика“;

продължи дейността по преглед и оценка на постъпилите документи за подбор за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка c предмет 

„Доставка по заявка на медицински консуматив за срок отдве години за нуждите 

на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”.

Комисията прочете отново констатациите си от предишното заседание, описани в 

Протокол № 1/21.01.2020 г. Участниците в процедурата са уведомени c изпратени 

копия на Протокол № 1, за представяне на допълнителна информация, която следва 

да представят в срок от 5 (пет) работни дни, съгласно чл. 54, ал. 9 ППЗОП.
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В Деловодството на „Втора МБАЛ -  София” ЕАД до изтичане на срока постъпиха 

допълнителни документи от участника „Медикалпарк“ ЕООД.

Съгласно чл. 54, ал. 12 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и оценка на 

получените допълнителни документи.

Комисията установи следното:

1. B указания от комисията срок участникът „Медикалпарк“ ЕООД, c писмо c вх. № 

108/23.01.2020 г. е представил в запечатан, непрозрачен плик нов еЕЕДОП, съгласно 

чл. 54, ал. 9 ППЗОП.

2. C вх. № 129/27.01.2020 г. участникът „Медикалпарк“ ЕООД е депозирал втори 

запечатан, непрозрачен плик c нов еЕЕДОП и Уведомително писмо от фирмата 

производител „Медикплюс медикал текстил пластик САН. ИИДЖ. ЛТД. ШТИ“, в което 

уведомяват, че посоченият сертификат ISO 13485:2019 е в процес на подновяване.

Във връзка c горното, комисията единодушно реши да допусне участника 

„Медикалпарк“ ЕООД до по-нататъшно участие в настоящата открита процедура.

Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на 

Техническите предложения на допуснатите до този етап от процедурата участници, по 

реда на тяхното постъпване. Комисията разгледа Техническите предложения на 

участниците по отношение на изискванията на Възложителя, заложени в конкурсната 

документация и Техническата спецификация.

Комисията установи следното:

1. Участникът „МЕДИКАЛПАРК” ЕООД е представил следните документи:

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция „Ангиографски консуматив“,

номенклатура № 47, съдържащо:

•  Техническо предложение (по образец) -  оригинал;

• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;

• Брошура на офериран продукт-заверено копие;

• Декларация за остатъчен срок на годност на продуктите -  оригинал;

•  Декларация по ЗЗЛД (по образец) -  оригинал;

След като разгледа подробно документите и предложението на участника, 

комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя 

изисквания. Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до 

разглеждане на ценовото му предложение за Обособена позиция „Ангиографски 

консуматив“, номенклатура № 47.

2. Участникът „ИНФОМЕД” ЕООД е представил следните документи:

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция „Ангиографски консуматив“,

номенклатури №№ 46 и 47, съдържащо:

• Техническо предложение (по образец) -  оригинал;
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• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;

• Брошури на оферираните продукти -  заверени копия;

• Декларация за остатъчен срок на годност на продуктите -  оригинал;

• Декларация по ЗЗЛД (по образец) -  оригинал;

След като разгледа подробно документите и предложението на участника, 

комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя 

изисквания. Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до 

разглеждане на ценовото му предложение за Обособена позиция „Ангиографски 

консуматив“, номенклатури №№ 46 и 47.

3. Участникът „МЕДИСОФТИС” ЕООД е представил следните документи:

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция „Ангиографски консуматив“,

номенклатури №№ 14 и 45, съдържащо:

• Техническо предложение (по образец) -  оригинал;

• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;

• Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП -  оригинал;

• Оторизационно писмо -  заверено копие;

• Сертификат ISO 13485 на производителя -  заверено копие;

• Продуктови каталози на оферираните продукти -  заверени копия;

• Инструкции за употреба на продуктите -  заверени копия;

• Снимка на опаковка -  заверено копие;

След като разгледа подробно документите и предложението на участника, 

комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя 

изисквания. Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до 

разглеждане на ценовото му предложение за Обособена позиция „Ангиографски 

консуматив“, номенклатури №№ 14 и 45.

4. Участникът „РСР” ЕООД е представил следните документи:

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция № 2, номенклатура № 4, 

съдържащо:

•  Техническо предложение (по образец) -  оригинал;

• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;

• Декларация за остатъчен срок на годност на продуктите -  оригинал;

• Декларация по ЗЗЛД (по образец) -  оригинал;

• Сертификат ISO 13485 на производителя -  заверено копие;

• Декларация за съответствие -  заверено копие;

• Продуктов каталог -  заверено копие;

•  Оторизационно писмо -  заверено копие;
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След като разгледа подробно документите и предложението на участника, 

комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя 

изисквания. Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до 

разглеждане на ценовото му предложение за Обособена позиция № 2, номенклатура 

№ 4.

5. Участникът „МЕДИЛОН” ЕООД е представил следните документи:

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция № 3, номенклатури №№ 6, 7 и 8 

съдържащо:

• Техническо предложение (по образец) -  оригинал;

• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;

• Оторизационно писмо -  заверено копие;

• Разрешение за търговия на едро, издадено от ИАЛ -  заверено копие;

• Декларация за нанесена “СЕ” маркировка на оферираните медицински изделия

-  оригинал;

• Декларация за остатъчен срок на годност на продуктите -  оригинал;

• Декларация по ЗЗЛД -  оригинал;

• Спецификация / каталог на производителя за предлаганите медицински изделия

-  заверено копие;

• Инструкции за употреба -  заверени копия.

След като разгледа подробно документите и предложението на участника, 

комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя 

изисквания. Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до 

разглеждане на ценовото му предложение за Обособена позиция № 3, номенклатури 

№№ 6, 7 и 8.

6. Участникът „ЕКОС МЕДИКА” ООД е представил следните документи:

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция № 6 (Ангиографски 

консуматив), номенклатури №№ 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 36, 37, 42 и 48, съдържащо:

• Техническо предложение (по образец) -  оригинал;

• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;

• Декларация за остатъчен срок на годност на продуктите -  оригинал;

• Спецификация / каталог на производителя за предлаганите медицински изделия

-  заверено копие;

• Декларация по ЗЗЛД -  оригинал;

След като разгледа подробно документите и предложението на участника, 

комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя
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изисквания. Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до 

разглеждане на ценовото му предложение за Обособена позиция „Ангиографски 

консуматив“, номенклатури №№ 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 42 и 48.

7. Участникът „Б. Браун Медикал” ЕООД е представил следните документи:

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 1, 2 и 3, 

съдържащо:

• Техническо предложение (по образец) -  оригинал;

• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;

• Декларация за остатъчен срок на годност -  оригинал;

• Спецификация / каталог на производителя за предлаганите медицински изделия

-  заверени копия;

• Декларация по ЗЗЛД -  оригинал;

• ЕО Сертификат съгл. Директива 93/42/ЕИО на производителя В. Braun 

Melsungen AG romed GmbH, придружен c превод -  заверено копие;

• Декларация за съответствие, 2 (два) броя, придружени c превод -  заверени 

копия;

• Инструкции за употреба на производителя В. Braun Melsungen AG romed GmbH

-  заверени копия;

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция „Ангиографски консуматив“,

номенклатури №№ 11, 12, 14 и 45, съдържащо:

• Техническо предложение (по образец) -  оригинал;

• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;

• Декларация за остатъчен срок на годност -  оригинал;

• Спецификация / каталог на производителя за предлаганите медицински изделия

-  заверени копия;

• Декларация по ЗЗЛД -  оригинал;

• ЕО Сертификат съгл. Директива 93/42/ЕИО на производителя В. Braun 

Melsungen AG romed GmbH, придружен c превод -  заверено копие;

• Декларация за съответствие, 4 (четири) броя, придружени c превод -  заверени 

копия;

• Инструкции за употреба на производителя В. Braun Melsungen AG romed GmbH 

, 4 (четири) броя -  заверени копия;

8. Участникът „Истлинк България” ООД е представил следните документи:

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 1, 2 и 3, 

съдържащо:

• Техническо предложение (по образец) -  оригинал;

• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;
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• Декларация за остатъчния срок на годност -  оригинал;

• Декларация по ЗЗЛД -  оригинал;

• Спецификация на оферираните медицински изделия -  заверено копие;

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция № 2, номенклатури №№ 4 и 5, 

съдържащо:

• Техническо предложение (по образец) -  оригинал;

•  Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;

• Декларация за остатъчния срок на годност -  оригинал;

• Декларация по ЗЗЛД -  оригинал;

• Спецификация на оферираните медицински изделия -  заверено копие;

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция № 3, номенклатури №№ 6, 7 и 8, 

съдържащо:

• Техническо предложение (по образец) -  оригинал;

• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;

• Декларация за остатъчния срок на годност -  оригинал;

• Декларация по ЗЗЛД -  оригинал;

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция № 4, номенклатура № 9, 

съдържащо:

• Техническо предложение (по образец) -  оригинал;

• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;

• Декларация за остатъчния срок на годност -  оригинал;

• Декларация по ЗЗЛД -  оригинал;

• Спецификация -  заверено копие;

► „Техническо предложение“ за Обособена позиция ........  „Ангиографски

консуматив“, номенклатури №№ 14, 45, 46 и 47, съдържащо:

• Техническо предложение (по образец) -  оригинал;

• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя (по образец) -  оригинал;

• Декларация за остатъчния срок на годност -  оригинал;

• Декларация по ЗЗЛД -  оригинал;

• Спецификации -  заверени копия;

Комисията констатира следните несъответствия в техническите предложения на 

участника c изискванията на възложителя, а именно:

> Обособена позиция № 1, номенклатура №1:

При преглед на Техническото предложение на участника комисията установи, че 

участникът не е попълнил в Техническото предложение (Приложение 4.1.), 

графите „Търговско наименование“ и „Производител“
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Във връзка c горните констатации комисията единодушно взе решение участникът 

да не бъде допуснат до разглеждане на ценовото му предложение за Обособена 

позиция № 1, номенклатура № 1, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

> Обособена позиция № 3, номенклатури №№ 6, 7 и 8:

При преглед на Техническото предложение на участника комисията установи, че 

не е представено в изисканото в раздел III, т.2, под точка 2.6, буква „г“, а именно: „за 

всеки от предлаганите продукти спецификация /каталог/ на производителя“

Във връзка c горните констатации комисията единодушно взе решение участникът 

да не бъде допуснат до разглеждане на ценовото му предложение за Обособена 

позиция № 3, номенклатура № 6, 7 и 8, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Комисията определи да насрочи открито заседание за отваряне и оповестяване 

на ценовите предложения на допуснатите участници на 17.03.2020 r., 10.00 ч, в 

сградата на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 

120, и съгласно чл. 57, ал. 3 ППЗОП, ще обяви не по-късно от два работни дни преди 

датата на отваряне на ценовите предложения най-малко чрез публикуване на 

съобщение в „Профила на купувача” на интернет страницата на „Втора МБАЛ - София” 

ЕАД.

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията, както 

следва:

Председател: м.ф. Анна Любчова Тодорова:

Членове:

1. проф. Пламен Маринов Гацов:

/
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заличено на основание
 чл.36а, ал. 3 от ЗОП

заличено на основание
 чл.36а, ал. 3 от ЗОП
заличено на основание
 чл.36а, ал. 3 от ЗОП

заличено на основание
 чл.36а, ал. 3 от ЗОП

заличено на основание
 чл.36а, ал. 3 от ЗОП
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