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Д О К Л А Д
на основание чл. 103 ал.З от ЗОИ

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 е Решение № РД-03-39/10.09.2019 г. на Изпълнителния директор. Обществената 
поръчка е публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2019-0014.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-427/17.10.2019 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: д-р Владимир Атанасов -  Клиника по неврохирургия
Членове: 1. гл. м. с. Катя Димова

2. ст. м. с. Петя Тошева -  Спешно отделение
3. Владимир Вълков -  юрисконсулт
4. Даниела Минчева - сектор ДДП
5. Симеон Трифонов - н-к отдел Снабдяване
6. ст. м. с. Соня Зашева - Клиника по хирургия

Резервни членове:
1. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт
2. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

На 17.10.2019 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. „Юнимедика” ЕООД - вх. № 1/10.10.2019 г. - 11:00 ч.
2. „Лион” ЕООД - вх. № 2/14.10.2019 г. - 10:10 ч.
3. „Парамедика” ООД - вх. № 3/14.10.2019 г. - 11:45 ч.
4. „МТИ” ООД - вх. № 4/15.10.2019 г. - 10:40 ч.
5. „БулмарМЛ” ООД - вх. № 5/16.10.2019 г. - 11:10 ч.
6. „Хелмед България” ЕООД - вх. № 6/16.10.2019 г. - 11:20 ч.
7. „Елпак Лизинг” ЕООД - вх. № 7/16.10.2019 г. -  11:50 ч.
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8. „Диамед” ООД - вх. № 8/16.10.2019 г. -  13:30 ч.
9. „Агарта -  ЦМ” ЕООД - вх. № 9/16.10.2019 г. -  14:15 ч.
10. „Софарма Трейдинг” АД - вх. № 10/16.10.2019 г. - 15:00 ч.

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

представители на участниците.

Комисията установи, че документите, свързани е участието в процедурата са 
представени в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до 
изтичане на крайния срок за подаване на оферти 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 технически предложения и запечатани 
пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, 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. Съгласно чл. 54, ал. 3 от Закона за 
обществените поръчки, в случаите когато участникът, или юридическо лице в състава на 
негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 
пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице, с 
оглед, на което упълномощеното лице, следва да подпише еЕЕДОП с електронен подпис.

Техническата спецификация съдържа 7 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.

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позициа № 6 “Калцуни от полиетилен 
със здрав ластик, минимална маса 3 гр.” и обособена позиция № 7 “Остриета резервни за 
скалпел х 100 бр./опаковка” ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП.

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. „Юнимедика” ЕООД:
Документите, свързани е 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 3, 4, 5 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 6, 20 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. Копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия;
4. Копие на Сертификат ISO 9001:2015;
5. Две технически предложения;
6. 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 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 „Юнимедика” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

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, 
обособените позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 и 
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 12 и съдържа следните документи: 
ЕОпис 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. Две технически предложения;
4. 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 всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. В представеният 
еЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“ 
участникът е отбелязал отговор „Да” и е декларирал липса на всички специфични 
основания за отстраняване. При отговор „да“ участникът трябва да посочи конкретното 
обстоятелство за отстраняване, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

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, е коректно порълнени 
данни в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. 
Новият еЕЕДОП следва да бъде подписан с електронни подписи от всички задължени 
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и представен на подходящ 
оптичен носител.



3. „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, 
обособените позиции и номенклатурните единици, 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. Техническо предложение;
4. 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 „Парамедика” ООД до разглеждане на техническото предложение.

4. „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 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 2, 9,13,15,16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 
съдържа следните документи:
ЕОпис 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. Две технически предложения;
4. 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 всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП и в съответствие с 
разпоредбата на чл. 40, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП. 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.

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, 
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 номенклатурна единица 12 и съдържа следните документи:



1.0пис 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. Две технически предложения;
4. 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 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 техническите предложения.

6. „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 номенклатурни единици 3, 5 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 3, 4, 5, 8, 25, 26, 27 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. Две технически предложения;
4. 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 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

7. „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, 
обособените позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 8, 22, 24, 
25, 26, 27 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. Техническо предложение;
4. 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 „Елпак Лизинг” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

8. „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, 
обособените позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 13, 14 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. Техническо предложение;
4. Отделен запечатан плик е надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП не е подписан с електронен подпис за всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и в съответствие с 
разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП.

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, който следва да бъде 
подписан с електронни подписи от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 
3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП и 
представен на подходящ оптичен носител.

9. „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, 3, 4, 5 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 
4, 5, 6, 7, 8,10,11,12, 28 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. Четири технически предложения;
4. Четири отделни запечатани плика е 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 техническите предложения

10. „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 3, 5 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 3, 8, 12 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 копие на хартия.
3. Две технически предложения;
4. 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 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.

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 № 1/22.10.2019 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 /22.10.2019 г./. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията 
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, представиха изискуемите документи, които комисията разгледа на 
последващо заседание на 28.10.2019 г.

С писмо Вх. № 2155 - 1/23.10.2019 г. участникът „Лион” ЕООД представи нов 
еЕЕДОП, с коректно попълнени данни в полето „Прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване“. Новият еЕЕДОП е подписан с електронни подписи 
от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и 
представен на подходящ оптичен носител.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че офертата на “Лион” ЕООД съответства с



критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Лион” ЕООД до следващия етап на процедурата.

С писмо Вх. № 2155 - 2/24.10.2019 г. участникът „Диамед” ООД представи нов 
еЕЕДОП, подписан с електронни подписи от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 
ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и ал. 5 от 
ППЗОП и представен на подходящ оптичен носител.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че офертата на „Диамед” ООД съответства 
с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Диамед” ООД до следващия етап на процедурата.

На следващото си заседание на 04.11.2019 г. комисията разгледа техническите 
предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението 
на поръчката. Техническо предложение следва да съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
изготвено по Приложение №1, включващо, срок за доставка.
2. 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;
3. 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. В случай, че участникът предлага артикули на различни производители, 
той следва да представи оторизационно писмо от всеки един от производителите.
4. Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал. 2 от ЗМИ оферираните от него 
медицински консумативи са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.
5. Списък с предоставените мостри.
Изисквания на Възложителя относно срока за 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 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 да има надпис, съответстващ на обособената позиция, 
номенклатурната единица и артикула от спецификацията. Представянето на мостри за 
всички атрикули от обособената позиция /номенклатурната единица 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. „Юнимедика” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 3, 4, 5 и
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 6, 20 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 за двете обособени позиции е 72 часа. Техническите 
предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Юнимедика” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.

2. „Лион” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 и
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 12 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 за двете обособени позиции е 24 часа. Техническите 
предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Лион” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.

3. „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. Техническото предложение отговаря на изискванията
на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Парамедика” ООД до разглеждане на предоставените мостри.

4. „МТИ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 5 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 2, 9,13,15,16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 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 за двете обособени позиции е 72 часа. Техническите 
предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „МТИ” ООД до разглеждане на предоставените мостри.

5. „Булмар МЛ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 и
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 12 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 за двете обособени позиции е 72 часа. Техническите 
предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Булмар МЛ” ООД до разглеждане на предоставените мостри.

6. „Хелмед България” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 3, 5 и
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 3, 4, 5, 8, 25, 26, 27 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 за двете обособени позиции е 72 часа. Техническите 
предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Хелмед България” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.

7. „Елпак Лизинг” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 8, 22, 24,
25, 26, 27 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. Техническото предложение отговаря на изискванията 
на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Парамедика” ООД до разглеждане на предоставените мостри.

8. „Диамед” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 13, 14 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. Техническото предложение отговаря на изискванията
на Възложителя с изключение на:

> обособена позиция № 5 номенклатурна единица 14 -  при заложено изискване за 
„Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G х 4" участникът 
в „Предложение за изпълнение на поръчката” под „Търговско наименование” е записал
”T-Loc Mone marrow biopsy needles, 11G x 6”
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката на участника в частта му 
за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 14 не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ: 
не допуска „Диамед” ООД до разглеждане на предоставената мостра за обособена 
позиция № 5 номенклатурна единица 14.

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 
14.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5 номенклатурна 
единица 14.не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията
на Възложителя.

За обособена позиция № 5 номенклатурна единица 13 техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Диамед” ООД до разглеждане на предоставената мостра за обособена позиция 
№ 5 номенклатурна единица 13.

9. „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, 3, 4, 5 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1,
4, 5, 6, 7, 8,10,11,12, 28 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 за четирите обособени позиции е 72 часа. Техническите 
предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Агарта -  ЦМ” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.

10. „Софарма Трейдинг” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 3, 5 и
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 3, 8, 12 и съдържа две технически 
предложения.
Техническите предложения за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 5 и
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 3, 8, 12 съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1. Срокът на доставка за двете обособени 
позиции е 72 часа. Техническите предложения отговарят на изискванията на
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Софарма Трейдинг” АД до разглеждане на предоставените мостри за 
обособена позиция № 3 номенклатурна единица 5 и обособена позиция № 5 
номенклатурни единици 3, 8,12.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 не
съдържа всички изискуеми документи. Не е предоставена оторизация от Shandong 
Wuzhou Medikal Eguipment посочен като производител на артикул 3.3 - Халат за 
посетител нестерилен от НТТ” от обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3. 
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката на участника в частта му 
за артикул 3.3 - Халат за посетител нестерилен от НТТ” от обособена позиция № 3 
номенклатурна единица 3 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 № 3 номенклатурна единица 3
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 № 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. Не е предоставена оторизация от Shandong Wuzhou Medikal Eguipment 
посочен като производител на артикул 3.3.

На следващо заседание на 18.11.2019 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. „Юнимедика” ЕООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 3, 4, 5 и
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 6, 20 отговарят на изискванията на 
възложителя заложени в Техническата спецификация.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Юнимедика” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

2. „Лион” ЕООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 и
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 12 отговарят на изискванията на 
възложителя заложени в Техническата спецификация с изключение на:



> обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 12 при изискване на 
Възложителя за „Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м.”. 
Предоставената мостра е с маса 21,92 гр.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Лион” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция
№ 5 номенклатурна единица 12.
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 
12.
Мотиви:
Предоставената от участникът мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна 
единица 12 не отговаря на изискванията на възложителя, заложени в Техническата 
спецификация.

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

3. „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.

4. „МТИ” ООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 5 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 2, 9, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27
отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация с 
изключение на:

> обособена позиция № 5 номенклатурна единица 13 при изискване на 
Възложителя за „Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 11G 
х 4". Предоставената мостра е с екстрахираща калюла 10G х 4.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „МТИ” ООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция №
5 номенклатурна единица 13.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „МТИ” ООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 
13.
Мотиви:
Предоставената от участникът мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна 
единица 13 не отговаря на изискванията на възложителя, заложени в Техническата 
спецификация.

За обособена позиция № 1 номенклатурна единица 5 и обособена позиция № 5 
номенклатурни единици 1, 2, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „МТИ” ООД до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 5 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 2, 9,
15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5. „Булмар МЛ” ООД:



Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 и 
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 12 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. „Хелмед България” ЕООД:
За обособена позиция № 5 номенклатурна единица 27 участникът не е предоставил
изискуемата мостра.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 27.
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 номенклатурна 
единица 27.
Мотиви:
Участникът не е предоставил изискуемата мостра за обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 27.

Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 3, 5 и
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 3, 4, 5, 8, 25, 26 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.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

не допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за 
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 5.
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 номенклатурна 
единица 5.
Мотиви:
Предоставената от участникът мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна 
единица 5 не отговаря на изискванията на възложителя, заложени в Техническата 
спецификация

За обособена позиция № 3 номенклатурни единици 3, 5 и обособена позиция № 5 
номенклатурни единици 1, 3, 4, 8, 25, 26 .
предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя заложени в 
Техническата спецификация и комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена 
позиция № 3 номенклатурни единици 3, 5 и обособена позиция № 5 номенклатурни
единици 1, 3, 4, 8, 25, 26 .

7. „Елпак Лизинг” ЕООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 8, 22, 24,
25, 26, 27 отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата 
спецификация с изключение на:

У обособена позиция № 5 номенклатурни единици 22, 26, 27 мострите не са 
предоставени в оригинални опаковки. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията
единодушно РЕШИ:
не допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 22, 26, 27.



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 22, 26, 27.
Мотиви:
Предоставените от участникът мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици 22, 26, 27 не отговарят на изискванията на възложителя, заложени в 
Техническата спецификация. Предоставените мостри не са в оригинални опаковки.

За обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 8, 24, 25 предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 1, 8, 24, 25.

8. „Диамед” ООД:
Предоставената мостра за допуснатата обособена позиция № 5 номенклатурна единица
13 отговаря на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Диамед” ООД до отваряне на ценовото предложение.

9. „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, 3, 4, 5 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 28 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.

10. „Софарма Трейдинг” АД:
Предоставените мостри за допуснатите обособена позиция № 3 номенклатурна единица 
5 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 3, 8, 12 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.

На 27.11.2019 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за допуснатите 
номенклатурни единици от обособените позиции.

С писмо Изх. № 1133/20.11.2019 г., публикувано на Профила на купувача
участниците бяха уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликовете с ценовите 
предложения.

На заседанието не присъстваха надлежно упълномощени представители на 
участниците.

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

Работата на комисията продължи 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 медицинските 
изделия, изготвено по Приложение № 2 "Ценово предложение” трябва да съдържа:



1. Единична цена за единица мярка на всеки артикул или всяка номенклатурна единица, 
включени в номенклатурна единица или обособена позиция, без ДДС, посочена в колона 
№ 5 от ценовото предложение - за всички обособени позиции;
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 - за обособени позиции №№1-=-3;
3. Сумата от общите стойности без ДДС /£:/ на всички артикули, включени в обособената 
позиция, посочени в колона № 6 от ценовото предложение, по която ще се извърши
класирането -за обособена позиция № 4;
4. Общата стойност без ДДС на всяка номенклатурна единица, посочена в колона № 6 от 
ценовото предложение, по която ще се извърши класирането - за обособена позиция № 5. 
Цените да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая. Оферти, които не 
отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранявани.

Цените от офертите на участниците за допуснатите номенклатурни единици са 
дадени в Приложения №№ 1А, 1Б неделима част от Протокол № 2.

С Писма Изх. № 1070 14-3/29.11.2019 г. на основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП бяха 
поискани писменни обосновки на посочените в офертите цени от участниците, както
следва:
- „Юнимедика” ЕООД за номенклатурна единица 3 от обособена позиция № 3
- „Елпак Лизинг” ЕООД за номенклатурна единица 25 от обособена позиция № 5
- „Хелмед България” ЕООД за номенклатурна единица 3 от обособена позиция № 3 и 
номенклатурна единица 1 от обособена позиция № 5

Част от участниците представиха изисканата обосновка преди изтичане на крайния срок.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Юнимедика” 
ЕООД писмена обосновка с вх. № 2454-1/03.12.2019 г., комисията счита изложените 
факти за обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви:
В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по 
смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на изключително благоприятни 
условия предоставени от производителя под формата на търговски отстъпки. Участникът 
е представител на производителите, Предоставянето на изключително благоприятни 
търговски условия от страна на производителите по отношение на преференциални цени, 
търговски отстъпки и отложено плащане позволява предлагането на медициски 
консумативи на оферираните цени.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Елпак Лизинг” 
ЕООД писмена обосновка с вх. № 2454-2/03.12.2019 г г., комисията счита изложените 
факти за обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства 
по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключително 
благоприятни условия за участника и избраното техническо решение. Специални 
договорености с производителяпозволяват предлагане на медицинските изделия на 
преференциална цена. Наличната собствена складова база и различни по обем и 
товароносимост собствени превозни средства позволяват доставките да се извършват с 
минимални разходи.

Участника „Хелмед България” ЕООД не представи исканата обосновка. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
не допуска „Хелмед България” ЕООД до класиране за номенклатурна единица 3 от 
обособена позиция № 3 и номенклатурна единица 1 от обособена позиция № 5.



На основание чл. 107 т, 3 от ЗОП комисията предлага „Хелмед България” ЕООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурна единица 3 от обособена 
позиция № 3 и номенклатурна единица 1 от обособена позиция № 5.
Мотиви: Участника не представи исканата обосновка по чл. 72 ал. 1 от ЗОП.

С Писмо Изх. № 1229/10.12.2019 г. на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП бяха 
поканени класираните на първо място участници за обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 8 - „Хелмед България” ЕООД, „Елпак Лизинг” ЕООД и 
„Софарма Трейдинг” АД за провеждане на публичен жребий на 11.12.2019 г. от 10.00 ч.
за определяне на изпълнител за номенклатурната единица от обособена позиция.

На жребия присъстваха упълномощени представители на участниците „Софарма 
Трейдинг” АД представлявано от г-н Пламен Петров и „Хелмед България” ЕООД
представлявано от г-н Александър Борисов.

Жребият определи „Хелмед България” ЕООД за изпълнител на обществената поръчка 
за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 8 и 
второ място за участника „Елпак Лизинг” ЕООД 
трето място за участника „Софарма Трейдинг” АД.

Класирането на допуснатите участници се извърши въз основа на икономически 
най-изгодната оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най- 
ниска цена». За обособените позиции, съдържащи номенклатурни единици -  об. поз. №№ 
1, 2, 3 и 5 класирането ще се извърши за всяка номенклатурна единица от обособената 
позиция. За обособена позиция № 4, която не съдържа номенклатурни единици 
класирането се извърши на база най-ниска цена за цялата обособена позиция.

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

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

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за номенклатурни единици 17, 18, 19, 21, 29 от обособена позиция № 5. 
Мотиви:
За номенклатурни единици 17, 18, 19, 21, 29 от обособена позиция № 5 няма подадена 
нито една оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за номенклатурна единица 14 от обособена позиция № 5.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за номенклатурна единица 14 от обособена 
позиция № 5 е неподходящо - не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
427/17.10.2019 г.. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и отразява работата на 
комисията за провеждане на открита процедура с предмет “Доставка на общ 
медицински консуматив за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”. Като приложение 
към доклада е протокола от заседанията на комисията.



За приемане на работата на комисията на основание, чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът се 
представя на възложителя за утвърждаване н а ............................2019 г.
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