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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 
превързочни материали за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”. Процедурата е 
обявена с Решение № РД-03-10/28.02.2019 г. на Изпълнителния директор. Обществената 
поръчка е публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2019-0004.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-171/09.04.2019 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. м.с. Катя Димова - главна медицинска сестра

2. м.с. Соня Зашева - Клиника по хирургия
3. м.с. Виолета Никова - Клиника по ортопедия и травматология
4. Даниела Минчева - сектор ДДП

Резервни членове:
1. м.с. Петя Тошева - старша медицинска сестра
2. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт
3. Румяна Доганова -  н-к сектор Д ДП

На 09.04.2019 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 - вх. № 1/05.04.2019 г. - 09:30 ч.
2. „Лион” ЕООД - вх. № 2/05.04.2019 г. - 10:00 ч.
3. “Екос Медика” ООД - вх. № 3/05.04.2019 г. - 11:20 ч.
4. „Бикомед” ООД - вх. № 4/05.04.2019 г. -  13:40 ч.
5. „Булмар МЛ” ООД - вх. № 5/08.04.2019 г. - 10:35 ч.
6. „Софарма Трейдинг” АД - вх. № 6/08.04.2019 г. - 11:50 ч.
7. „Хелмед България” ЕООД - вх. № 7/08.04.2019 г. - 11:55 ч.
8. „Агарта -  ЦМ” ЕООД - вх. № 8/08.04.2019 г. -  14:30 ч.
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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 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 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 /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.

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 2 обособени позиции. Обхватът и 
основните параметри на обособените позиции са подробно описани в Раздел XI. 
Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка от документацията за 
участие. Всеки участник има право да представи оферта за една или и за двете обособени 
позиции. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици. 
Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от 
номенклатурните единици от обособената позиция. Някои номенклатурни единици 
включват различен брой артикули. Оферирането по всички артикули, включени в 
номенклатурната единица е задължително.

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.

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 номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 2, номеклатурни единици 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 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. „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, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 5, 12, 13 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 „Лион” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

3. “Екос Медика” 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, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 19, 20, 38, 39 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. 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 следния 
документ:
- В еЕЕДОП не са коректно попълнени данните в Част И: “Информация за 
икономическия оператор”, “Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция 
или позиции, за която (които) икономическият оператор желае да направи оферта”.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов еЕЕДОП с коректно попълнени 
данни 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 
представителите на участника.

4. „Бикомед” 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, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37 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/. Предоставено е и копие на хартия.
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. Техническо предложение;
7. 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 „Бикомед” ООД до разглеждане на техническото предложение.

5. „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, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 7, 13 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 „Булмар МЛ” ООД до разглеждане на техническото предложение.

6. „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, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 25 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/. Предоставено е и копие на хартия.
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 “Софарма Трейдинг” АД до разглеждане на техническото предложение.

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, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 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. 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. Техническо предложение;
7. 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 „Хелмед България” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

8. „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, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43 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. 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 „Агарта -  ЦМ” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

След проверката за липса, непълнота или несъответствие на информацията и документите, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията изготви Протокол № 
1/16.04.2019 г. с констатации относно наличието и редовността на изискуемите от 
Възложителя документи, и съответствието с критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 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 07.05.2019 г.

С писмо Вх. № 819/18.04.2019 г. участникът “Екос Медика” ООД представи нов 
еЕЕДОП с коректно попълнени данни 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 е подписан от представителите на участника.
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 “Екос Медика” ООД съответства 
с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска “Екос Медика” ООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 20.05.2019 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. Срокът за доставка на 
трябва да бъде посочен в часове, с число.
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 изделия (превързочни материали и 
еднократни комплекти) 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 процедурата за 
възлагане на обществената поръчка с изделията (превързочни материали и еднократни 
комплекти) на производителя.
7.Заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или EN 
ISO 13485:2012 или еквивалент, на производителите на оферираните изделия.
8. Декларация от участника, че съгласно чл. 8 ал. 2 от ЗМИ оферираните изделия са 
сертифицирани и притежават СЕ марка -  свободен текст;
9. Списък с предоставените мостри.

Изисквания на Възложителя относно срока на доставка - 72 часа.

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.

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.

За проверка на съответствието на оферираните превързочни материали и еднократни 
комплекти със заложените в Техническата спецификация параметри на артикулите, 
включени в отделните номенклатурните единици от всяка обособена позиция.



Възложителят изисква задължително предоставяне на мостри. Задължително е 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 следва 
да има надпис, съответстващ на номенклатурната единица и артикул от спецификацията. 
Представянето на мостри за всички атрикули от номеклатурната единица е задължително. 
Задължително изискване е всички артикули от номеклатурна единица да са от един 
производител. Участник, който не е представил мострите по указания начин, или не е 
представил мостри за всички артикули от номенклатурната единица, за която е подал 
оферта, ще бъде отстранен от участие в процедурата за съответната номенклатурна 
единица.

Изисквания на Възложителя относно отклонение от заложените Техническата 
спецификация размери на артикулите - ± 3 %. Оферти, които не съответстват на 
заложените в Техническата спецификация по вид и размери на артикулите, включени в 
отделните номенклатурните единици от всяка обособена позиция, ще бъдат отстранявани 
от участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложания на участниците.

1. Офертата на участника „Айкхорн и Ко” ЕООД е за обособена позиция № 2, 
номеклатурни единици 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 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 за обособенената позиция 
е 72 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Айкхорн и Ко” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за проверка 
на съответствието на оферираните еднократни комплекти със заложените в Техническата 
спецификация параметри.

2. Офертата на участника „Лион” ЕООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 5,12, 13 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми
документи и са в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на доставка за обособенената позиция 
е 24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Лион” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за проверка на 
съответствието на оферираните превързочни материали със заложените в Техническата 
спецификация параметри.

3. Офертата на участника “Екос Медика” ООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 19, 20, 38, 39 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 за обособенената позиция 
е 72 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Екос Медика” ООД до разглеждане на предоставените мостри за проверка на 
съответствието на оферираните превързочни материали със заложените в Техническата 
спецификация параметри.

4. Офертата на участника „Бикомед” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37 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 за обособенената позиция 
е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя с изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 23:
артикул 2 -  При изискване на Възложителя за „Прозрачна превръзка-стерилна, водо 
и бактерио непропусклива с размер 10 см х 12.5 см” участникът е оферирал изделие с 
„Търговско наименование” и „Производител” както следва „1626W -  Тегадерм 10x12 см. 
/50 бр. в кутия/ с производител ЗМ-САЩ.
артикул 4 -  При изискване на Възложителя за „Прозрачна превръзка-стерилна, водо 
и бактерио непропусклива с размер 12 см х 25 см” участникът е оферирал изделие с 
„Търговско наименование” и „Производител” както следва „1627W -  Тегадерм 10 х 25 см. 
/20 бр. в кутия/” с производител ЗМ-САЩ.

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 24 артикул 2 - При изискване на 
Възложителя за „Постоперативна превръзка с незалепваща подложка, водо и бактерио 
непропусклива с размер 15 см х 9 см” участникът е оферирал изделие с „Търговско 
наименование” и „Производител” както следва „13103 -  Прозрачен Curapor 15 х 10 см. /25 
бр. в кутия/” с производител Ь&К-Австрия.

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 25 - При изискване на 
Възложителя за „Стерилна самофиксираща се превръзка от нетъкан материал с 
прозрачен прозорец за мониториране, с прорез за по-лесно фиксиране 9 см / 7 см” 
участникът е оферирал изделие с „Търговско наименование” и „Производител” както 
следва „30200 -Curafix I.V. control 9 x 6  см. /50 бр. в кутия/” с производител Ь&К-Австрия. 
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 
1 на участника в частта му за номенклатурни единици 23, 24, 25 не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и 
единодушно РЕШИ:
не допуска „Бикомед” ООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици 23, 24, 25.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Бикомед” ООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
23, 24, 25 
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 23, 24, 25 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

За обособена позиция № 1 номенклатурни единици 26, 27, 28, 29, 30, 37 техническото 
предложение отговаря на изискванията на Възложителя и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Бикомед” ООД до разглеждане на предоставените мостри за проверка на 
съответствието на оферираните превързочни материали със заложените в Техническата 
спецификация параметри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 26, 27, 28, 
29, 30, 37.

5. Офертата на участника „Булмар МЛ” ООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 2, 7, 13 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 за обособенената позиция 
е 72 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Булмар МЛ” ООД до разглеждане на предоставените мостри за проверка на 
съответствието на оферираните превързочни материали със заложените в Техническата 
спецификация параметри.



6. Офертата на участника „Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 2, 3, 5, 7,10,12,13,15, 25 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 за обособенената позиция 
е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя е изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 25 - При изискване на 
Възложителя за „Стерилна самофиксираща се превръзка от нетъкан материал с 
прозрачен прозорец за мониториране, с прорез за по-лесно фиксиране 9 см / 7 см” 
участникът е оферирал изделие е „Търговско наименование” и „Производител” както 
следва „Превр. Прозр. IV НТ 7 x 9  cm. х 50” е производител Софарма АД. Приложен е и 
Анализен сертификат № 0169, издаден от производителя, в който като наименование на 
продукта е записано „Medica I.V. -  прозрачна превръзка за фиксиране на канюли, 
подсилена е нетъкан текстил, с етикет 7 см/9 см. х 50” както и следните характеристики и 
норми - „Самозалепваща се превръзка, представляваща полиуретаново фолио, подсилено 
е нетъкан текстил промазано с хипоалергично акрилатно лепило е прорез има хартиена 
рамка за по лесно поставяне, една или две допълнителни ленти от нетъкан текстил за 
фиксиране на канюлата и хартиен етикет за надпис, превръзката е покрита със силиконова 
хартия.”
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 
1 на участника в частта му за номенклатурна единица 25 не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ: 
не допуска „Софарма Трейдинг” АД до разглеждане на предоставената мостра за 
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 25.

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 № 1 номенклатурна 
единица 25 
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 25 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. При заложено 
изискване за превръзка от нетъкан материал е прозрачен прозорец за мониториране, 
участникът предлага прозрачна превръзка, представляваща полиуретаново фолио, 
подсилено с нетъкан текстил.

За обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15 техническото 
предложение отговаря на изискванията на Възложителя и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Софарма Трейдинг” АД до разглеждане на предоставените мостри за проверка 
на съответствието на оферираните превързочни материали със заложените в Техническата 
спецификация параметри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 5, 7,10, 
12,13,15.

7. Офертата на участника „Хелмед България” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 и съдържа техническо предложение. 
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие е документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на доставка за обособенената позиция 
е 72 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Хелмед България” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за 
проверка на съответствието на оферираните превързочни материали със заложените в 
Техническата спецификация параметри.



8. Офертата на участника „Агарта -  ЦМ” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 
25, 31,32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие е документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на доставка за обособенената позиция 
е 72 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Агарта -  ЦМ” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за проверка на 
съответствието на оферираните превързочни материали със заложените в Техническата 
спецификация параметри.

На следващо заседание на 27.05.2019 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:
Предоставените мостри за обособена позиция № 2, номеклатурни единици 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 „Айкхорн и Ко” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

2. „Лион” ЕООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 5, 12, 13 
отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Айкхорн и Ко” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

3. “Екос Медика” ООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 19, 20, 38, 39 
отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Екос Медика” ООД до отваряне на ценовите предложения.

4. „Бикомед” ООД
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 26, 27, 28, 29, 
30, 37 отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация 
с изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 37 -  „Хипоалергичен прикрепващ 
пластир на копринена основа” при изискване на Възложителя мострите задължително да 
се представят в оригиналните опаковки на оферираните изделия. Мострите на артикулите 
от номенклатурната единица не са в оригиналната си опаковка.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Бикомед” ООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция
№ 1 номенклатурна единица 37.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Бикомед” ООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 37.
Мотиви:
Предоставените от участникът мостри за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 
37 не отговарят на изискванията на възложителя. Мострите на артикулите от 
номенклатурната единица не са в оригиналната си опаковка.



За обособена позиция № 1 номенклатурни единици 26, 27, 28, 29, 30 предоставените 
мостри отговарят на изискванията на Възложителя заложени в Техническата 
спецификация и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Бикомед” ООД до отваряне на ценовите предложения.

5. „Булмар МЛ” ООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 7, 13 
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.

6. „Софарма Трейдинг” АД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 5, 7, 10, 
12, 13, 15 отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата 
спецификация.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовите предложения.

7. „Хелмед България” ЕООД
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 6, 
12, 15 отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация 
е изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 3 -  „Медицински памук естествен 
х 1 кг. хигроскопичност, време на потъване - не повече от 10 секунди, водозадържане - не 
по-малко от 23 гр./1 гр. памук.” При заложено изискване на Възложителя относно 
допустимото отклонение от заложените в Техническата спецификация размери на 
артикулите - ± 3 %. комисията констатира след извършване на контролно измерване тегло 
от 940 гр. при допустим толеранс от ± 4 % отбелязан на оригиналната опаковка.

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 15 -  „Хипоалергична лепенка, 
еластична по ширина, несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, силиконизирана 
носеща хартия”. При заложено изискване за „вълнообразно рязана, силиконизирана 
носеща хартия” предоставените мостри на артикули с размери 5 см. /10 м. и 10 см./10 м. от 
номенклатурната единица не са с вълнообразно рязана силиконизирана носеща хартия. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 3, 15.

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 № 1 
номенклатурни единици 3, 15.
Мотиви:
Предоставените от участникът мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
3, 15 не отговарят на изискванията на възложителя.

За обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 4, 5, 6, 12 предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

8. „Агарта -  ЦМ” ЕООД.
Участника не е предоставил мостри за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 7 
(за артикули с размери 5 м. /8 см. и 5 м. /5 см.) и обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 18.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Агарта -  ЦМ” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 7, 18.



На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Агарта -  ЦМ” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 7, 18.
Мотиви:
Участникът не е предоставил мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
7, 18.

Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43 отговарят 
на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация с изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 3 -  „Медицински памук естествен 
х 1 кг. хигроскопичност, време на потъване - не повече от 10 секунди, водозадържане - не 
по-малко от 23 гр./1 гр. памук.”. При заложено изискване на Възложителя мострите 
задължително да се представят в оригиналните опаковки на оферираните изделия, 
мострата не е в оригиналната си опаковка.

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 12 -  При изискване на 
Възложителя за „Гипсови бинтове от хигроскопична марля, промазана с медицински 
натурален гипс с време на втвърдяване до 6 минути с размери 2.7 м./15 см. и 2.7 м./20 см.”, 
предоставените мостри са с размери 3 м./15 см. и 3 м./20 см.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Агарта -  ЦМ” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 3, 12.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Агарта -  ЦМ” ЕООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 3, 12.
Мотиви:
Предоставените от участникът мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
3, 12 не отговарят на изискванията на възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43 предоставените 
мостри отговарят на изискванията на Възложителя заложени в Техническата 
спецификация и комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Агарта -  ЦМ” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

На 04.06.2019 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници.

С писмо Изх. № 570/30.05.2019 г., публикувано на Профила на купувача
участниците бяха уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликовете с ценовите 
предложения.

На заседанието присъства г-жа Росица Гюлева надлежно упълномощен 
представител на участника „Софарма Трейдинг” АД.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
допуснатите обособени позиции и номенклатурни единици последователно по реда на 
подаване на офертите, и оповести предлаганите цени.

Работата на комисията продължи на закрито заседание с проверка на финансовите 
предложения за съответствие с изискванията на документацията, както и за аритметични 
грешки.

Изисквания на Възложителя относно ценовото предложение на участниците:
Ценово предложение на участника относно цената за придобиване на превързочни 
материали и еднократни комплекти, следва да бъде изготвено по Приложение № 4 
"Ценово предложение”.



Финансовото предложение на участника следва да съдържа:
1. Единична цена за единица мярка всяка номенклатурна единица или артикул, включен 
в номенклатурна единица от обособена позиция, без ДДС, посочена в колона № 5 от 
ценовото предложение;
2. Сумата от общите стойности без ДДС /£:/ на всички артикули, включени в 
номенклатурна единица, посочени в колона № 6 от ценовото предложение, по която ще се 
извърши класирането.
3. Общата стойност без ДДС на номенклатурна единица от обособена позиция, без ДДС, 
посочени в колона № 6 от ценовото предложение, по която ще се извърши класирането /в 
случаите, когато в номенклатурната единица няма включени артикули/.
Цените да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая.
Прогнозните стойности на номенклатурните единици от обособените позиции са посочени 
в Раздел XI. Техническа спецификация /колона № 6/.
Посочените стойности са максималния финансов ресурс, определен от Възложителя за 
изпълнение на поръчката за отделните номенклатурните единици от обособените позиции. 
Оферти, надвишаващи посочените стойности, ще бъдат отстранявани от участие в 
процедурата.

Комисията установи че, ценовото предложение на „Бикомед” ООД в частта за 
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 26, не отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя - надвишава прогнозната стойност за 
номенклатурната единица от обособена позиция.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Бикомед” ООД да 
не се допусне до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция № 1 номенклатурна единица 26.
Мотиви:
Ценовото предложение на участника „Бикомед” ООД не отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 26, 
Ценовото предложение надвишава прогнозната стойност на номенклатурната единица от 
обособената позиция.

Комисията установи че, ценовите предложения на „Агарта -  ЦМ” ЕООД в частта 
за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 6, 9, 10, 16, 34 не отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя - надвишават прогнозната стойност 
за номенклатурните единици от обособена позиция.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Агарта -  ЦМ” 
ЕООД да не се допусне до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 6, 9, 10, 16, 34.
Мотиви:
Ценовите предложения на участника „Агарта -  ЦМ” ЕООД не отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 2, 6, 9, 10, 16, 34. Ценовите предложения надвишават 
прогнозната стойност на номенклатурните единици от обособената позиция.

Цените на предлаганите превързочни материали и еднократни комплекти от 
офертите на участниците за допуснатите номенклатурни единици от обособените позиции 
са посочени в Приложение № 1, неделима част от Протокол № 2.

Класирането на участници се извърши за всяка допусната 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» се 
разбира най-ниската сума от общите стойности без ДДС /£:/ на всички артикули,



включени в номенклатурната единица, или най-ниската обща стойност без ДДС на 
номенклатурната единица в случаите, когато номенклатурната единица няма артикули.

Класирането на участниците за всяка допусната номенклатурна единица от 
обособена позиция е отразено в Приложение № 2, неделима част от Протокол № 2.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 8, 33, 35 
Мотиви:
За обособена позиция № 1 номенклатурни единици 8, 33, 35 няма подадена нито една 
оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 18.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 18 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът 
не е предоставил мостра за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 18.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 9, 16, 34̂  26.
Мотиви:
Ценовите предложения на участника надвишават прогнозната стойност за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 9, 16, 34^Прогнозните стойности на отделните 
номенклатурни единици и обособени позиции са максималния финансов ресурс, 
определен от Възложителя за изпълнение на поръчката.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
171/09.04.2019 г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и отразява 
работата на комисията за провеждане на открита процедура е предмет “Доставка на 
превързочни материали 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 утвържх ане на ..........2019 г.
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