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П Р О Т О К О Л  №1

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 общ медицински 
консуматив за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение 
№ РД-03-29/26.06.2018 г. на Изпълнителния директор. Документацията за участие е променена 
в съответствие с нормите на ЗОП и е одобрена с Решение № РД-03-33/13.07.2018 г., 
Обществената поръчка е публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2018-0013.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-415/15.08.2018 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:
Председател: д-р Петър Герзилов - Клиника по хирургия
Членове: 1. м.с. Катя Димова - главна медицинска сестра

2. Симеон Трифонов -  н-к отдел „Снабдяване"
3. Владимир Вълков -  юрисконсулт
4. Даниела Минчева - сектор ДДП

На 15.08.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи. Получените оферти бяха предадени с 
протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП 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. „Айкхорн и Ко” ЕООД -  оферта № 1/01.08.2018 г.
2. „Парамедика” ООД - оферта № 2/03.08.2018 г.
3. „Лион” ЕООД - оферта № 3/03.08.2018 г.
4. “Медитрейд” ЕООД - оферта № 4/10.08.2018 г.
5. „Диамед” ООД - оферта № 5/10.08.2018 г.
6. „Юнимедика” ЕООД - оферта № 6/13.08.2018 г.
7. „Хелмед България” ЕООД - оферта № 7/13.08.2018 г.
8. „МТИ” ООД - оферта № 8/14.08.2018 г.
9. „Софарма Трейдинг" АД - оферта № 9/14.08.2018 г.
10. „Булмар МЛ” ООД - оферта № 10/14.08.2018 г.
11. „Елпак Лизинг” ЕООД-оферта № 11/14.08.2018 г.
12. „Агарта-ЦМ” ЕООД - оферта № 12/14.08.2018 г.

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 е участието в процедурата са представени 

в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до изтичане на крайния срок
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за подаване на оферти -  лично и 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, 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 /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан и 
приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. С 
електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF. Форматът, в който се предоставя 
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, 
всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Под „ всички лица” да се разбира „всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. еЕЕДОП следва да се подпише 
с електронен подпис от съответните лица. Когато е налице необходимост от защита на личните 
данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията 
относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или 
за някои от лицата.

Настоящият протокол съдържа констатациите на комисията по отношение на липсата, 
непълнотата и/или несъответствието на информацията, включително нередовност и/или 
фактическа грешка, и/или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор на участниците.

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 ЕЕДОП.

Техническата спецификация е разделена на 5 обособени позиции. Обособените позиции 
съдържат различен брой номенклатурни единици, някои от които съдържат различен брой 
артикули. 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. Оферирането по всички 
артикули, включени в номенклатурна единица /обособена позиция е задължително. 1 2 3 4 5

1. „Айкхорн и Ко” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособената 
позиция и номенклатурната единица, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 11 и съдържа следните документи: 
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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. Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”



Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Айкхорн и Ко” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

2. „Парамедика” ООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособената 
позиция и артикулите, за които се подават документите. Офертата на участника е за обособена 
позиция № 4 артикули №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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. Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от задълженото 
лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Парамедика” ООД до разглеждане на техническото предложение.

3. „Лион” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособените 
позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 2 и обособена позиция № 5 
номенклатурни единици №№ 16, 33 и съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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. Две технически предложения;
5. Два отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от задълженото 
лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или



несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Парамедика” ООД до разглеждане на техническите предложения.

4. “Медитрейд” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособената 
позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 1, 4, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 33 и 
съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от 3(Ш, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Технически предложения;
5. Отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Медитрейд” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

5. „Диамед” ООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособената 
позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 17, 18, 23 и съдържа следните 
документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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. Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Диамед” ООД до разглеждане на техническото предложение.



6. „Юнимедика” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособените 
позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 2,3, 4, 5, 7, 8, 9 и обособена позиция 
№ 5 номенклатурни единици №№ 6, 9,10, 24, 33 и съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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. Заверено копие от Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на участника;
5. Заверено копие от сертификат EN ISO 9001:2015 на участника;
6. Две технически предложения;
7. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от задълженото 
лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Юнимедика” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

7. „Хелмед България” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособените 
позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 2 и обособена позиция № 5 
номенклатурни единици №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 29, 30, 33 и съдържа следните 
документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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. Заверено копие от Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на участника;
5. Заверено копие от сертификат EN ISO 9001:2015 на участника;
6. Две технически предложения;
7. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от задълженото 
лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



8. „МТИ” ООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособените 
позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 5, обособена позиция № 3 
номенклатурни единици №№ 3, 4, 5, 7 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 
№№ 2,26, 27, 28, 30 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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. Три технически предложения;
5. Три отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният сЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „МТИ” ООД до разглеждане на техническите предложения.

9. „Софарма Трейдинг” АД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособените 
позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 2, 5, 7 и обособена позиция № 5, 
номенклатурни единици 3, 6,12,16, 29, 33 и съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ разпечатано копие и в електронен вид 
- цифрово подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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. Две технически предложения;
5. Два отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Софарма Трейдинг” АД до разглеждане на техническите предложения.

допуска „Хелмед България” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

10. „Булмар МЛ” ООД:



Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособената 
позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 8, 9, 10, 16, 32 и съдържа следните 
документи:
I. 0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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. Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от задълженото 
лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Булмар МЛ” ООД до разглеждане на техническото предложение.

II. „Елпак Лизинг” ЕООД;
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособената 
позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 5 номенклатурни единици № 1, 6, 12, 26, 28, 29, 30 и съдържа 
следните документи:
Е Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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. Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от задълженото 
лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Булмар МЛ” ООД до разглеждане на техническото предложение.

12. „Агарта -  ЦМ” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособените



позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 1 номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, обособена позиция № 2 
номенклатурни единици №№ 1, 2, обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11,
12,14,15, 16,19, 20, 21, 22, 31, 33 и съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки е информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените 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. Четири технически предложения;
5. Четири отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан е електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Агарта -  ЦМ” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

На последващо заседание на 17.09.2018 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.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 2;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 3;
5. Декларация за срок на годност на предлаганите медицински изделия /медицински 
консумативи и осигуряване в пълен обем на необходимите количества за целия срок на договора 
-  свободен текст;
6. Заверено от участника копие на удостоверяване на оторизацията му от производителя на 
медицинското изделие или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ 
за срока на изпълнение на поръчката да участва от свое име в процедури за възлагане на 
обществената поръчка с изделията - медицински консумативи на производителя.
7. Заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителите на медицински консумативи.
8. Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ оферираните от него медицински 
консумативи са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.
9. Списък с предоставените мостри

Изискване на Възложителя относно срока на доставка до 72 часа.

За проверка на съответствието на оферираните медицински консумативи със заложените в 
Техническата спецификация параметри на отделните артикули, включени в отделните 
номенклатурни единици и обособени позиции. Възложителят изисква задължително 
предоставяне на мостри. Задължително мострите да се представят в оригиналните опаковки на 
оферираните изделия. В приложените приемо -  предавателни протоколи мострите да са 
еднозначно дефинирани по спецификацията, а не с каталожния номер на производителя. Върху 
всяка мостра да има надпис, съответстващ на обособената позиция, номенклатурната единица и



артикула от спецификацията. Представянето на мостри за всички атрикули от обособената 
позиция е задължително. Участник, който не е представил мострите по указания начин, или не е 
представил мостри за всички артикули от обособената позиция /номенклатурната единица, за 
която е подал оферта, ще бъде отстранен отучастие в процедурата за съответната обособена 
позиция/номенклатурната единица. Оферти, които не съответстват на заложените в 
Техническата спецификация по вид и размери на артикулите, включени в отделните обособени 
позиции, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

1. „Айкхорн и Ко” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 11 и съдържа 
техническо предложение.
Техническото предложение 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. Предоставена е изискуемата мостра. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Айкхорн и Ко” ЕООД до разглеждане на предоставената мостра.

2. „Парамедика” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 артикули №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 
съдържа техническо предложение.
Техническото предложение 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. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Парамедика” ООД до разглеждане на предоставените мостри.

3. „Лион” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 2 и обособена
позиция № 5 номенклатурни единици №№ 16, 33 и съдържа две технически предложения. 
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 1. 
Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 24 часа. Предоставени са изискуемите 
мостри. Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Лион” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.

4. “Медитрейд” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 1, 4, 12, 26,
27, 28, 29, 30, 33 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение 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. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Медитрейд” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.

5. „Диамед” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 17, 18, 23 и
съдържа техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1. 
Срокът на доставка е 5 пет работни дни. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото 
предложение е неподходящо - не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Диамед” ООД да бъде
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 17, 
18, 23.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5 номенклатурна
единица № 17, 18, 23 е неподходящо - не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката. Участникът е оферирал срок за доставка от 5 работни дни при заложено изискване на 
Възложителя относно срока на доставка до 72 часа.

6. „Юнимедика” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 6, 9, 10, 24, 33 и съдържа две 
технически предложения.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 1. 
Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 72 часа. Предоставени са изискуемите 
мостри. Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Юнимедика” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.

7. „Хелмед България” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 2 и обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12,14, 29, 30, 33 и съдържа 
две технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 2 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. 
Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Хелмед България” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция № 3 номенклатурна единица № 2 .

Техническото предложение за обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 1, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 29, 30, 33 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. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя с изключение на:

" г  за номенклатурни единици № 3 и 14 -  участникът е посочил като производител 
„УМИФ” на оферираните медицински изделия. Към документите е приложено оторизиционно 
писмо от производителя и сертификат EN ISO 13485:2012 с дата на издаване 17.06.2013 г. и без 
посочен срок на валидност.

^  за номенклатурна единица № 6 -  участникът е посочил като производител ..РОМЕД" на 
оферираното медицинско изделие. Към документите е приложено оторизиционно писмо от 
„ЕВКОМА” ЕООД в качеството му на представител на производителя. Не е приложен документ, 
от „РОМЕД” към „ЕВКОМА” ЕООД от който да е видно предоставеното представителство.

> за номенклатурна единица № 11 - участникът е посочил като производител „БЕЛУ" на 
оферираното медицинско изделие. Към документите не са приложени заверено от участника 
копие на оторизацията му от производителя или от упълномощения представител по смисъла на 
чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, и заверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 или 
еквивалент на производителя.

> за номенклатурни единици № 29 и 30 -  участникът е посочил като производител 
„ЕРЕНЛЕР” на оферираните медицински изделия. Към документите е приложено

не допуска „Диамед” ООД до разглеждане на предоставените мостри.



оторизиционно писмо от „ЕВКОМА” ЕООД в качеството му на представител на производителя. 
Не е приложен документ, от „ЕРЕНЛЕР” към „ЕВКОМА’’ ЕООД от който да е видно 
предоставеното представителство.
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5 на 
участника в частта му за номенклатурни единици №№ 3, 6, 11, 14, 29, 30, не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и единодушно 
РЕШИ:
не допуска „Хелмед България” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици №№ 3, 6,11, 14, 29, 30.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „Хелмед България” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 
№№ 3, 6,11,14, 29, 30.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици №№ 3, 6, 11, 14, 29, 30 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
и изискванията на Възложителя. Участникът не е предоставил изискуеми оторизационни 
документи и сертификати EN ISO 9001:2008 или еквиваленти на производителите.

За обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 33 техническото 
предложение отговаря на изискванията на Възложителя и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Хелмед България” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици №№ 1, 4, 5, 8, 9,10, 12, 33.

8. „МТИ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 5, обособена 
позиция № 3 номенклатурни единици №№ 3, 4, 5, 7 и обособена позиция № 5 
номенклатурни единици №№ 2, 26, 27, 28,30 и съдържа три технически предложения.

Техническите предложения за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 5 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 2, 26, 27, 28, 30 съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1. Срокът на доставка е 72 часа и за двете обособени 
позиции. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „МТИ” ООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица № 5 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 2, 26, 
27,28,30.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 3, 4, 5, 7 
съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с документацията. Предложението за 
изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № Е Срокът на доставка е 72 часа. 
Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя е изключение на:

> за номенклатурна единица № 3 -  участникът е оферирал само за артикул № 1 от 
номенклатурната единица при заложено в документацията изискване, че оферирането по всички 
артикули, включени в номенклатурна единица е задължително.
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3 на 
участника в частта му за номенклатурна единица № 3 не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ: 
не допуска „МТИ” ООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена позиция № 3 
номенклатурна единица № 3.



На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „МТИ” ООД да бъде отстранен 
от участие в процедурата за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 3.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3 номенклатурна 
единица № 3 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя. Участникът е оферирал част от артикулите за номенклатурна единица № 3.

За обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 4, 5, 7 техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „МТИ” ООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена позиция № 5 
номенклатурни единици №№ 4, 5, 7.

9. „Софарма Трейдинг” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 2, 5, 7 и 
обособена позиция № 5, номенклатурни единици 3, 6,12, 16, 29, 33 и съдържа две технически 
предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 2, 5, 7 
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. 
Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Софарма Трейдинг” АД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция № 3 номенклатурни единици №№ 2, 5, 7.

Техническото предложение за обособена позиция № 5, номенклатурни единици 3, 6, 12, 16,
29, 33 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. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение отговаря 
на изискванията на Възложителя с изключение на:

> за номенклатурна единица № 29 -  участникът е посочил като производител LUMED 
SRL на оферираното медицинско изделие. Към документите не са приложени заверено от 
участника копие на оторизацията му от производителя или от упълномощения представител по 
смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, и заверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 
или еквивалент на производителя.
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5 на 
участника в частта му за номенклатурна единица № 29 не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ: 
не допуска „Софарма Трейдинг” АД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция № 5 номенклатурна единица № 29.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Софарма Трейдинг” АД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 
№29.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5 номенклатурна 
единица № 29 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя. Участникът не е предоставил изискуем оторизационен документ и сертификат EN 
ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя.

За обособена позиция № 5 номенклатурни единици 3, 6,12,16, 33 техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Софарма Трейдинг” АД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 3, 6,12,16, 33.



10. „Булмар МЛ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 8, 9, 10, 16,
32 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие е 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1. 
Срокът на доставка е 72 часа. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Булмар МЛ” ООД до разглеждане на предоставените мостри.

11. „Елпак Лизинг” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици № 1,6,12, 26, 28,
29, 30 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1. 
Срокът на доставка е 70 часа. Предоставени са изискуемите мостри. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя с изключение на:

> за номенклатурни единици №№ 26, 28, 29, 30 -  участникът е посочил като 
производител LUMED SRL на оферираните медицински изделия. Към документите не е 
приложено заверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителя.
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5 на 
участника в частта му за номенклатурни единици №№ 26, 28, 29, 30 не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и единодушно 
РЕШИ:
не допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици №№ 26, 28, 29,30.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Елпак Лизинг” ЕООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 
26, 28, 29, 30.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици №№ 26, 28, 29, 30 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и 
изискванията на Възложителя. Участникът не е предоставил изискуем сертификат EN ISO 
9001:2008 или еквивалент на производителя.

За обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 6, 12 техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 1, 6, 12.

12. „Агарта -  ЦМ” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици №№ 1, 2, обособена позиция № 3 
номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7,11, 12, 14,15, 16, 19, 20, 21, 22, 31, 33 и съдържа четири технически 
предложения.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 1. 
Срокът на доставка и за четирите обособени позиции е 72 часа. Предоставени са изискуемите 
мостри. Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Агарта -  ЦМ” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.



На следващо заседание на 18.09.2018 г. комисията пристъпи към разглеждане на 
предоставените мостри, за проверка на съответствието на оферираните медицински 
консумативи със заложените в Техническата спецификация параметри на отделните артикули, 
включени в отделните номенклатурни единици и обособени позиции.

1. „Айкхорн и Ко” ЕООД:
Предоставената мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 11 отговаря на 
изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Айкхорн и Ко” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

2. „Парамедика” ООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 4 артикули №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 отговарят 
на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Парамедика” ООД до отваряне на ценовите предложения.

3. „Лион” ЕООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 2 и обособена
позиция № 5 номенклатурни единици №№ 16, 33 отговарят на изискванията на възложителя 
заложени в Техническата спецификация с изключение на:

> обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 16 при изискване на Възложителя 
за „Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м.”. Предоставената мостра е с 
размери 48 см. х 50 см.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Лион” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция № 5 
номенклатурна единица № 16.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Лион” ЕООД да бъде отстранен 
от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 16.
Мотиви:
Предоставената от участникът мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 
16 не отговаря на изискванията на възложителя, заложени в Техническата спецификация

За обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 2 и обособена позиция № 5 
номенклатурна единица № 33 предоставените мостри отговарят на изискванията на 
Възложителя заложени в Техническата спецификация и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Лион” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

4. “Медитрейд” ЕООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 1, 4, 12, 26,
28, 29, 30, 33 отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата 
спецификация. Участника не е предоставил мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна 
единица № 27.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска “Медитрейд” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция 
№ 5 номенклатурна единица № 27.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага “Медитрейд” ЕООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 27. 
Мотиви:
Участникът не е предоставил мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 27.

За обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 1, 4, 12, 26, 28, 29, 30, 33
предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя заложени в Техническата
спецификация и комисията единодушно РЕШИ:
допуска “Медитрейд” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.



5. „Юнимедика” ЕООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 6, 9, 10, 24, 33 отговарят на 
изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация с изключение на:

> обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 9 - при изискване на Възложителя
за „Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливостнна 
въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост здравина, удобство. 
Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със
самозалепващи лепенки и хартиена лентана колана,позволяваща запазване на максимална 
стерилност при обличане. Включваща попиваща кърпа 33x34 см. от целулоза и лентов пакет. 
Размери: XL”. Предоставената мостра е изработена от SMS материал 40 гр./кв.м. В комплекта не 
е включена попиваща кърпа с размери 33x34 см. от целулоза.

> обособена позиция № 5 номенклатурни единици № 10 - при изискване на Възложителя
за „Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливост на 
въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, здравина, удобство. 
Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със
самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана. Пластифицирана предпазна част на 
ръкавите и предна част. Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. 
Размери: XL”. Предоставената мостра е изработена от SMS материал 40 гр./кв.м. В комплекта е 
включена попиваща кърпа с размери 39x30 см.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Юнимедика” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция 
№ 5 номенклатурни единици №№ 9,10.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Юнимедика” ЕООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 
9,10.
Мотиви:
Предоставените от участникът мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 
№№ 9, 10 не отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата 
спецификация.

За обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици №№ 6, 24, 33 предоставените мостри отговарят на 
изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и комисията единодушно 
РЕШИ:
допуска „Юнимедика” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

6. „Хелмед България” ЕООД:
Предоставените мостри за допуснатите обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 2 
и обособена позиция № 5 номенклатурни единици №№ 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 33 отговарят на 
изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация с изключение на:

> обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 5 - при изискване на Възложителя
за „Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от 
спринцовките по 5 л.”. Предоставената мостра е с капацитет по-малък от 5 л.

>- обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 8 - при изискване на Възложителя 
за „Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 
х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 
4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 
долен чаршаф адхезивен с зона с висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със 
зона с висока абсорбция 150x240 см.”. Предоставената мостра се състои от 1 чаршаф 140 х 190 
см., 1 калъф 80 х 145 см., лента 10 х 50 см., 4 бр. кърпи 30 х 40 см., 2 чаршафа 90 х 75 см., 1 
чаршаф 150 х 240 см. и 1 чаршаф 150 х 190 см.

*  обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 9 - при изискване на Възложителя
за „Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливост на 
въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост здравина, удобство. 
Възпрепятстваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със



самозалепващи лепенки и хартиена лентана колана,позволяваща запазване на максимална 
стерилност при обличане. Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. 
Размери. XL”. Предоставената мостра включва попиваща кърпа с размери 20x40 см.

> обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 10 - при изискване на Възложителя 
за „Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с добра пропускливост на 
въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на проветряемост, здравина, удобство. 
Възпрепятстваща преминаването на течности, бактерии, наслагваща се по тялото със 
самозалепващи лепенки и хартиена лента на колана. Пластифицирана предпазна част на 
ръкавите и предна част. Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и лентов пакет. 
РазмерщХЬ”. Предоставената мостра включва попиваща кърпа с размери 20x40 см.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици №№ 5, 8, 9,10.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „Хелмед България” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 
№№ 5, 8, 9,10.
Мотиви:
Предоставените от участникът мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици
№№ 5, 8, 9, 10 не отговарят на изискванията на възложителя, заложени в Техническата 
спецификация.

За обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 2 и обособена позиция № 5
номенклатурни единици №№ 1, 4, 12, 33 предоставените мостри отговарят на изискванията на 
Възложителя заложени в Техническата спецификация и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

7. „МТИ” ООД:
Предоставените мостри за допуснатите обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 5, 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 4, 5, 7 и обособена позиция № 5 
номенклатурни единици №№ 2, 26, 27, 28, 30 отговарят на изискванията на възложителя 
заложени в Техническата спецификация.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „МТИ” ООД до отваряне на ценовите предложения.

8. „Софарма Трейдинг” АД:
Предоставените мостри за допуснатите обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 
2, 5, 7 и обособена позиция № 5, номенклатурни единици 3, 6, 12, 16, 33 отговарят на 
изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация с изключение на:

> обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 16 при изискване на Възложителя
за „Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м.”. Предоставената мостра е с 
размери 49 см. х 47 см.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовото предложение за обособена 
позиция № 5 номенклатурна единица № 16.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Софарма Трейдинг” АД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 
№16.
Мотиви:
Предоставената от участникът мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 
16 не отговаря на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация.

За обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 2, 5, 7 и обособена позиция № 5, 
номенклатурни единици 3, 6, 12, 33 предоставените мостри отговарят на изискванията на 
Възложителя заложени в Техническата спецификация и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовите предложения.



9. „Булмар МЛ” ООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 8, 9, 10, 16,
32 отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Булмар МЛ” ООД до отваряне на ценовите предложения.

10. „Елпак Лизинг” ЕООД:
Предоставените мостри за допуснатите обособена позиция № 5 номенклатурни единици № 1, 
6,12 отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

11. „Агарта -  ЦМ” ЕООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици №№ 1, 2, обособена позиция № 3 
номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7 ,11,12,14,15, 16,19, 20, 21, 22, 31, 33 отговарят на изискванията на 
възложителя заложени в Техническата спецификация.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Агарта -  ЦМ” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по разглеждане и проверка на документите по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участниците за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя както и разглеждане на

гостри. Протоколът е подписан от председателя и

Комисия:

Заличено съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД


