
■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л  ЕАД

Д О К Л А Д

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.103 ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет "Доставка на 
кардиостимулатори за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД. Процедурата е обявена 
с Решение № РД - 03 -10/09.03.2018 г. на Изпълнителния директор, публикувано в 
регистъра на АОП под № 00494-2018-0005.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-206/17.04.2018 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: д-р Димитър Марков -  Клиника по кардиология
Членове: 1. Симеон Трифонов - н-к отдел „Снабдяване”

2. Владимир Вълков -  юрисконсулт
3. Даниела Минчева - сектор ДДП
4. Гергана Божилова - счетоводител

На 17.04.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на 
председателя на комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе 
подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:

1. „Емония Фарматех България” ЕООД - оферта№ 1/13.04.2018 г. - 10:15 ч.
2. „Софарма Трейдинг” АД - оферта № 2/16.04.2018 г. - 10:45 ч.
3. „Медитраст” ЕООД -  оферта № 3/16.04.2018 г. - 14:10 ч.
4. „Интерагро-90” ЕООД-оферта №4/16.04.2018 г. - 14:30 ч.
5. „Маримпекс -  7” ЕООД-оферта № 5/16.04.2018 г. - 14:50 ч.
6. „Булмед 2000” ЕООД-оферта№  6/16.04.2018 г. - 15:10 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени 

представители на участниците.
Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са 

представени в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до



изтичане на крайния срок за подаване на оферти -  лично или чрез куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 от 
ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически 
предложения и отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, 
съобразно обособените позиции и номенклатурни единици, за които се участва, след което 
трима от нейните членове подписаха пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” 
и техническите предложения на участниците.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя.

Участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски 
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ - еЕЕДОП под формата на генерирани файлове 
espd-request. Критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции и на 
основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП. Възложителят е допуснал възможността за 
представяне на един еЕЕДОП.

Техническа спецификация е разделена на 4 обособени позиции. Всяка обособена 
позиция съдържа различен брой номенклатурни единици. Всеки участник има право да 
представи оферта за една, за повече от една или за всички обособени позиции. 
Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от 
номенклатурните единици от всяка обособена позиция.

Е Офертата на участника „Емония Фарматех България” ЕООД е за обособена позиция
№ 4 номенклатурни единици 1 и 2.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника за обособена позиция № 1 
съответстват на приложения опис. Представен е електронно подписан документ еЕЕДОП 
на участника. Представените документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение 
на електронния подпис на управителя. Не всички удостоверения подписали документа 
са валидни. Нередовни са „Валидност”, „Неизвестен статус на прекратяване” и „Пълна 
сертификационна верига”.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи за нов еЕЕДОП подписан с 
електронен подпис на управителя с валидни всички удостоверения подписали 
документа.

2. Офертата на участника „Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 3, обособена позиция № 2 номенклатурна единица 2 и обособена 
позиция № 4 номенклатурна единица 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска “Софарма Трейдинг” АД до следващия етап на процедурата.

3. Офертата на участника „Медитраст” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурна единица 5 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 5.



Всички документи, съдържащи се в офертата на участника съответстват на приложения 
опис. Представен е електронно подписан документ еЕЕДОП на участника. Представените 
документи за съответствие е изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, са редовни, с изключение на следните документи:

- В еЕЕДОП не са попълнени данните в Част II: “Информация за икономическия 
оператор”, “Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или 
позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи оферта”

В офертата на участника липсва „Списък на всички задължени лица по смисъла на 
чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и информация относно правно-организационната 
форма, под която участникът осъществява дейността си”

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи както следва:
- нов еЕЕДОП с попълнени данните изискуеми в Част II: “Информация за икономическия 
оператор”, Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или 
позиции, за която (които) икономическият оператор желае да направи оферта”.
еЕЕДОП следва да бъде подписан от представителя на участника.
- „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, 
както и информация относно правно-организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си”.

4. Офертата на участника „Интерагро-90” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурна единица 2 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 3.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Интерагро-90” ЕООД до следващия етап на процедурата.

5. Офертата на участника „Маримпекс - 7” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурна единица 4 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 4.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие е изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Маримпекс - 7” ЕООД до следващия етап на процедурата.

6. Офертата на участника „Булмед 2000” ЕООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 1, обособена позиция № 2 номенклатурна единица 1, обособена 
позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4 и обособена позиция № 4 номенклатурни 
единици 1, 2.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Булмед 2000” ЕООД до следващия етап на процедурата.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача /24.04.2018 г./. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията 
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.



Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, представиха изискуемите документи, които комисията разгледа на 
последващо заседание на 08.05.2018 г.

С писмо Вх. № 760/25.04.2018 г. участникът „Медитраст” ЕООД представи както
следва:
- нов еЕЕДОП с попълнени данните изискуеми в Част II: “Информация за икономическия 
оператор’', отностно обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият 
оператор желае да направи оферта. еЕЕДОП е подписан от представителя на участника.
- „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, 
както и информация относно правно-организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си”.
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представените, 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на „Медитраст” ЕООД съответства 
с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Медитраст” ЕООД до следващия етап на процедурата.

С писмо Вх. № 773/27.05.2018 г. участникът „Емония Фарматех България” 
ЕООД представи нов еЕЕДОП подписан с електронен подпис на управителя с валидни 
всички удостоверения подписали документа.
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представения, 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на „Емония Фарматех България” 
ЕООД съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Емония Фарматех България” ЕООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 11.05.2018 г. комисията разгледа техническите 
предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението 
на поръчката. Техническо предложение следва да съдържа:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
изготвено по Приложение № 1, включващо, срок за доставка и код на съответното 
медицинско изделие по НЗОК.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 2;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 3;
5. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните от него 
медицински изделия за целия срок на договора -  свободен текст;
6. Заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на участника 
производителя на оферираните от него медицински изделия;
7. Подробни проспекти, каталози или брошури на български език, съдържащи пълни 
технически показатели и параметри на предлаганите медицински изделия.
Изисквания на Възложителя относно срок за доставка -  до 72 часа.

Медицинските изделия следва да бъдат включени в „Списък с медицински изделия 
по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и 
стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен съставен по реда Наредба № 
10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, 
ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални



медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 
3 от Закона за здравето"1 (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009 г, посл.изм. и доп. бр.62 от 14 август 
2015г./в сила от 01 април 2016г.”

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката 
за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, 
т. 1 от ППЗОП.

1. Офертата на участника „Емония Фарматех България” ЕООД е за обособена позиция
№ 4 номенклатурни единици 1 и 2 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията.
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на 
доставка е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията 
на Възложителя с изключение на представеното '"Удостоверение за съществуване и 
представителство”. В представеният документ се предоставя разрешение да регистра, 
представлява, договаря, продава, и распространява “насочван по потока временен 
пейсиращ електрод Helios с балон” на производителя Oscor Inc.. Оферираните от 
участника медицински изделия от обособена позиция № 4 -  “Интродюсери” не са 
включени в представеното удостоверение от производителя. Комисията счита, че 
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 4 номенклатурни 
единици № 1 и 2 на участника, не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката и изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ:
не допуска „Емония Фарматех България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение 
за обособена позиция № 4 номенклатурни единици № 1 и 2.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Емония Фарматех
България” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 4 
номенклатурни единици № 1 и 2.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 4 номенклатурни 
единици № 1 и 2 на участника не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката и изискванията на Възложителя. Оферираните от участника медицински 
изделия от обособена позиция № 4 -  ''Интродюсери” не са включени в представеното 
удостоверение от производителя.

2. Офертата на участника „Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 3, обособена позиция № 2 номенклатурна единица 2 и обособена 
позиция № 4 номенклатурна единица 1 и съдържа три технически предложения. 
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1 и съдържат кодове на съответните 
медицински изделия по НЗОК. Срокът на доставка е 72 часа. Предложенията за 
изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовите предложения.

3. Офертата на участника „Медитраст” ЕООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 5 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 5 и съдържа 
две технически предложения.
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1 и съдържат кодове на съответните 
медицински изделия по НЗОК. Срокът на доставка е 72 часа. Предложенията за



изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Медитраст” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

4. Офертата на участника „Интерагро-90” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурна единица 2 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 3 и съдържа 
две технически предложения.
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1 и съдържат кодове на съответните 
медицински изделия по НЗОК. Срокът на доставка е 48 часа. Предложенията за 
изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Интерагро-90” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

5. Офертата на участника „Маримпекс - 7” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурна единица 4 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 4 и съдържа 
две технически предложения.
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1 и съдържат кодове на съответните 
медицински изделия по НЗОК. Срокът на доставка е 72 часа. Предложенията за 
изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Маримпекс - 7” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

6. Офертата на участника „Булмед 2000” ЕООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 1, обособена позиция № 2 номенклатурна единица 1, обособена 
позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4 и обособена позиция № 4 номенклатурни 
единици 1, 2 и съдържа четири технически предложения.
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1 и съдържат кодове на съответните 
медицински изделия по НЗОК. Срокът на доставка е 24 часа. Предложенията за 
изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Булмед 2000” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

На 17.05.2018 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за обособените позиции. С 
писмо публикувано на Профила на купучава на 14.05.2018 г. участниците бяха 
надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3. На заседанието 
на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците.

След като отвори пликовете с ценовите предложения на допуснатите участниците 
за обособените позиции, и оповести предлаганите цени за номенклатурните единици, 
комисията провери финансовите предложения за съответствие с изискванията на 
документацията, както и за аритметични грешки.

Цените от офертите на участниците за номенклатурните единици от обособените 
позиции са дадени в Приложение № 1, неделима част от Протокол № 2.

Класирането на допуснатите участници се извърши за всяка номенклатурна единица от 
обособената позиция въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на



база избрания критерий за възлагане “най-ниска цена”. Под «най-ниска цена» следва да 
се разбира най-ниската единична цена на предлаганите медицински изделия от всяка 
номенклатурна единица.

Класирането на участниците е отразено в Приложение № 2, неделима част от 
Протокол № 2.

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори за изпълнение на 
поръчката с класираните на първо място участници за отделните номенклатурни единици 
от съответните обособени позиции.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в № РД-02-206/17.04.2018 
г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и отразява 
работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет "Доставка на 
кардиостимулатори за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД. Като приложения към 
доклада са протоколите от заседанията на комисията.

За приемане на работата на комисията на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът 
се представя на възложителя за утвъождаване на . ........2018 г.
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