
ПРОТОКОЛ
по чл.97, ал.4 от ППЗОП

от работата на Комисия назначена със Заповед № РД-3-39/12.04.2018г. на
изпълнителния директор на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за разглеждане и
оценка на офертите в процедура по събиране на оферти с обява, по смисъла на

глава 26 от ЗОП, публикувана под ID -  9074393/29.03.2018г в портала на 
обществените поръчки на АОП и в профила на купувача, с предмет:

„Доставка на медицински изделия за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позиции”

На 12.04.2018г. в 11,00 часа в Рапортна зала, четвърти етаж, се събра 
назначената със Заповед № РД-3-39/12.04.2018г. на изпълнителния директор на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД Комисия за провеждането на процедура по събиране 
на оферти с обява, с горепосочения предмет в състав:

1. Д-р Тихомир Гемеджиев -  председател
2. Д-р Стоян Кочев -  член
3. Мая Бонева -  член
4. Ива Иванова -  член
5. Мария Михайлова -  резервен -  член /заместващ Соня Парова/

В изпълнение на изискванията на чл.97, ал.2 от ППЗОП след получаване на офертите 
за участие в процедурата по събиране на оферти с обява, членовете на Комисията 
подписаха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 и 
чл.52 от ППЗОП и съставиха протокол за работата си както следва:

I. Председателят на Комисията откри публичната част от заседанието и обяви, че 
са подадени 7 /седем/ оферти за участие в процедурата. На откритото заседание не 
присъства нито един представител на участник в процедурата или лица по чл.97, ал.З 
от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 
подаване и извърши проверка, както следва:

А Оферта №05-86/03.04.2018г. за участие по обособена позиция №2 -  подадена в 
13,51 часа от участника „СОФИНФОРМ ПРОДУКТ - ГРОЗДАНОВ” ЕООД, с 
адрес: гр.София 1407, бул.Черни врък №38.

Минимум трима членове на Комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на участника, а председателя на комисията обяви и предложената от 
„СОФИНФОРМ ПРОДУКТ - ГРОЗДАНОВ” ЕООД цена за изпълнение на 
поръчката по втора обособена позиция, а именно:



на on Mt-VJMUHHCKOTOпозиция изделие
Мярка Количество

Клинична нена в 
лена без, |/К ia 

фабрична 
опаковка

1 .......... “!® ш  < юи.юЛв
вевабеа ДДС

2 Хартия за УЗД ролка 300 10,95 10,95 3 285,00

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

S  Оферта М05-92/10.04,2018г. по обособена позиция №3 -  подадена в 11,03 часа 
от участника „АКВАХИМ” АД, с адрес: гр.София 1582, кв. Дружба 2,
бул.Проф.Цв. Лазаров №83.

Минимум трима членове на Комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на участника, а председателя на комисията обяви и предложената от 
„АКВАХИМ” АД цена за изпълнение на поръчката, а именно:

.Ма на оо . ,
1 мелицинскою Мярка позиция 1 Количество

ТИЮ

Единична цена в 
лева ДДС за 

фабрична 
опаковка _ _

Единична цена 
в лева без

■ И И р М

I'll Hf ПОСТ в
лева без ДДС

3 Парафин гранулиран 
за хистология) кг 100 16,64 8,32 832,00

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

S  Оферта №05-96/11.04.2018г. по обособена позиция №1 — подадена в 10,09 часа 
от участника „СОФАРМА ТРЕИДИНГ” АД, с адрес: гр.София 1756, ул.Лъчезар 
Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12.

Минимум трима членове на Комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на участника, а председателя на комисията обяви и предложената от 
„СОФАРМА ТРЕИДИНГ” АД цена за изпълнение на поръчката, а именно:

№ на об 
позиция

Вид па
ме шии нисшо Мярка К'п шчеино

Единична цена 
в юни бе< Д  К 

за фабрична 
опаковка

Единична 
йена в лева 
без ДДС'

Oioiiiioci в 
лева без ДДС

1

Марлени компреси 
17 нишки, 16 дипли, 
размери ЮсмЛОсм. 
ЮОбр в оп.

Опаковка 5 000 5,00 5,00 25 000,00



Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

✓  Оферта №05-97/11.04.2018г по обособени позиции №2 и №3 -  подадена в 11,06 
часа от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с адрес: 
гр.София 1750, жк.Младост 1, бл.28Б.

Минимум трима членове на Комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на участника, а председателя на комисията обяви и предложената от 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД цена за изпълнение на 
поръчката по обособените позиции, а именно:

,\Ь ма об
П О ЯЩ И Я

Вид на
медицинското 

и - 1C .H U

Единична цена и ,_ Клинична цена „ „, .  | т, лева без ДДС за _ Стойност вМярка количество , „ вдеваоез ^фаорична . лева без ДДС
опаковка

2 Хартия за УЗД ролка 300 11,10 11,10 3 330,00

3 Парафин гранулиран 
за хистология) кг 100 55,00 11,00 1 100,00

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

S  ОФеута М05-98/11.04.2018г по обособени позиции №1 и №2 -  подадена в 13,20 
часа от участника „АГАРТА - ЦМ” ЕООД, с адрес: гр.София 1712, жк.Младост 3, 
бл.304, вх.2, оф.1.

Минимум трима членове на Комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на участника, а председателя на комисията обяви и предложената от 
„АГАРТА - ЦМ” ЕООД цена за изпълнение на поръчката по обособените позиции, а 
именно:

. г Г Вид на № на об МС.1ШЦ1110КО1ОЛОЗИЦИЯ!вт*- > ^
Мярка Количесл во

Единична цена 
в лева без ДДС 

за фабрична 
опаковка

Единична 
цена в лева 

без ДДС

Сюшюст в 
лена без ;(Д(

Марлени компреси 
 ̂ 17 нишки, 16 дипли, 

размери 10см./10см. 
ЮОбр в оп.

Опаковка 5 000 6,27 6,27 31 350,00

2 Хартия за УЗД ролка 300 9,84 9,84 2 952,00

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.



•/ Оферта М05-99/11.04.2018г по обособени позиции №1 и №2 — подадена в 13,23 
часа от участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с адрес: гр.София 1309, 
бул.Тодор Александров 179, бл.79.

Минимум трима членове на Комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на участника, а председателя на комисията обяви и предложената от 
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД цена за изпълнение на поръчката по обособените 
позиции, а именно:

.\о на об
П О ЗИ Ц И Я

Вид на
челицимекото 

изделие
Мярка Количсс! но

1 шпичнаисна 
в лева без ДДС 

за фабрична 
опаковка

Единична 
цена в лева 

без ДДС

Стойност в 
лева без ДДС

1

Марлени компреси 
17 нишки, 16 дипли, 
размери 10см./10см. 
ЮОбр в оп.

Опаковка 5 000 4,96 4,96 24 800,00

2 Хартия за УЗД ролка 300 48,00 12,00 3 600,00

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

S  Оферта №05-100/11.04.2018г по обособена позиция №2 -  подадена в 13,54 часа 
от участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, с адрес: гр.Варна 9002, ул.Иван Богоров
№12

Минимум трима членове на Комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на участника, а председателя на комисията обяви и предложената от 
„ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД цена за изпълнение на поръчката, а именно:

Хе на об
ПоШЦИЯ медицинско!о 

изделие
Мярка Количество

Единична цена в 
лева без ДДС за 

фабрична 
опаковка

Единична цена 
в лева без

М Н И
Cioiinocr в 

лева без ДДС

2 Хартия за УЗД ролка 300 11,52 11,52 3 456,00

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

П. На последващи закрити заседания проведени в периода от 12.04.2018г до 
25.04.2018г, членовете на Комисията провериха съответствието на представените 
оферти с изискванията посочени от възложителя в документацията за участие към 
обявата за събиране на оферти. След разглеждане на офертите, членовете на 
Комисията установиха следното:



„СОФИНФОРМ ПРОДУКТ - ГРОЗДАНОВ” ЕООД -  участникът е представил 
всички необходими документи, изискани от Възложителя в обявата за събиране на 
оферти. Няма непредставени или нередовни документи. Участникът отговаря на 
минималните изисквания посочени от възложителя в документацията за участие. С 
оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в 
процедурата.

„АКВАХИМ” АД -  участникът е представил всички необходими документи, 
изискани от Възложителя в обявата за събиране на оферти. Няма непредставени или 
нередовни документи. Участникът отговаря на минималните изисквания посочени от 
възложителя в документацията за участие. С оглед на гореизложеното, участникът се 
допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

„СОФАРМА ТРЕИДИНГ” АД -  участникът е представил всички необходими 
документи, изискани от Възложителя в обявата за събиране на оферти. Няма 
непредставени или нередовни документи. Участникът отговаря на минималните 
изисквания посочени от възложителя в документацията за участие. С оглед на 
гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД -  при разглеждане на 
представените документи, Комисията установи следните нередовности:

Съгласно изискванията на чл.54, ал.2 от ЗОП, декларации свързани с 
основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят до лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Видно 
от търговският регистър, лицата притежаващи посочените функции са: Йонка 
Христова Гетова -  Христанова, Славина Христанова Христанова и Ангел Христанов 
Христанов. В своята оферта, участникът е представил декларация за обстоятелствата 
по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП единствено за лицата Йонка Христова Гетова — 
Христанова и Славина Христанова Христанова.

С оглед на гореизложеното. Комисията изиска от участника с писмо с изх.№05- 
107/18.04.2018г, в срок от 5 работни дни да представи документи за отстраняване на 
нередовностите, а именно: Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП за лицето 
Ангел Христанов Христанов.

В определения от Комисията срок, участникът изпраща писмо с вх.№05- 
108/24.04.2018г, с което предоставя декларация от лицето Ангел Христанов 
Христанов.

Водена от горното, Комисията счита, че участникът отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя посочени в документацията за участие и се допуска до по
нататъшно участие в процедурата.

„АГАРТА - ЦМ” ЕООД -  участникът е представил всички необходими документи, 
изискани от Възложителя в обявата за събиране на оферти. Няма непредставени или 
нередовни документи. Участникът отговаря на минималните изисквания посочени от



възложителя в документацията за участие. С оглед на гореизложеното, участникът се 
допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД -  участникът е представил всички необходими 
документи, изискани от Възложителя в обявата за събиране на оферти. Няма 
непредставени или нередовни документи. Участникът отговаря на минималните 
изисквания посочени от възложителя в документацията за участие. С оглед на 
гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

„ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД -  участникът е представил всички необходими 
документи, изискани от Възложителя в обявата за събиране на оферти. Няма 
непредставени или нередовни документи. Участникът отговаря на минималните 
изисквания посочени от възложителя в документацията за участие. С оглед на 
гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Ш. Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите 
предложения на участниците и представените мостри. Оферираните от тях условия за 
изпълнение на поръчката са както следва:

„СОФИНФОРМ ПРОДУКТ - ГРОЗДАНОВ” ЕООД
1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с представената 

оферта са валидни за срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.
2. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката, са 

както следва:

T i>pi овско Количество
Страна ira 
произход

в една 
фабрична

№ Номенклатура Фирма upon iiio.'iii 1 е. 1 наименование/ 
ар т икул номер

2 Хартия за УЗД Mitsubishi electric 
corporation Япония К61В-

СЕ/КР61В-СЕ 1

3. Участникът заявава, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от 
Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от 
получаване на писмена заявка, а при спешни заявки -  в рамките на следващия работен 
ден.

4. Участникът изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени 
стоки да е 14 дни от датата на доставката -  за явни недостатъци, а при скрити 
недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците от 
страна на участника ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по- 
малък от 70% от срока на годност указан върху опаковката. Всички медицински 
изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на Закона за 
медицинските изделия.

6. Участникът изразява съгласие заплащането на доставените от него стоки да се 
извършва по банков път, отложено -  в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след



извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и 
фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в 
размер на 3% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно 
чл.112 от ЗОП.

8. Представена е мостра на предлаганото от участника медицинско изделие.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо
предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя 
посочени в обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до 
по-нататъшно участие в процедурата.

„АКВАХИМ” АД
1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с представената 

оферта са валидни за срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.
2. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката, са 

както следва:

№ Номенклатура Фирма
upon ши.пиел

Страна на 
произход

Търговско 
наименование/ 
артикул номер

Количество

фабрична
опаковка

3 Парафин (гранулиран за 
хистология) ' Diapath Италия

Парафин (гранулиран 
за хистология), темп.на 

топене56-58 °С
2

3. Участникът заявава, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от 
Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от 
получаване на писмена заявка, а при спешни заявки -  в рамките на следващия работен 
ден.

4. Участникът изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени 
стоки да е 14 дни от датата на доставката -  за явни недостатъци, а при скрити 
недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците от 
страна на участника ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по- 
малък от 70% от срока на годност указан върху опаковката. Всички медицински 
изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на Закона за 
медицинските изделия.

6. Участникът изразява съгласие заплащането на доставените от него стоки да се 
извършва по банков път, отложено -  в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след 
извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и 
фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в



размер на 3% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно 
чл. 112 от ЗОП.

8. Представена е мостра на предлаганото от участника медицинско изделие.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо
предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя 
посочени в обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до 
по-нататъшно участие в процедурата.

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с представената 

оферта са валидни за срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.
2. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката, са 

както следва:

Л» Номенклатура

~  1 Количество 
Фирма Страна па ьр| ниско в една

наимспонанис/ j . _upon {нодител iipniuvo.i фабрична
артикул номер 

1 " 1 опаковка

1 Марлени компреси 17 нишки, 16 
дипли, размери 10см./10см. Софарма АД България

КОМПРЕСИ 
М.О. 10см/10см 
16д.х100/465160

100

3. Участникът заявава, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от 
Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от 
получаване на писмена заявка, а при спешни заявки -  в рамките на следващия работен 
ден.

4. Участникът изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени 
стоки да е 14 дни от датата на доставката — за явни недостатъци, а при скрити 
недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците от 
страна на участника ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по- 
малък от 70% от срока на годност указан върху опаковката. Всички медицински 
изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на Закона за 
медицинските изделия.

6. Участникът изразява съгласие заплащането на доставените от него стоки да се 
извършва по банков път, отложено -  в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след 
извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и 
фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в 
размер на 3% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно 
чл.112 от ЗОП.

8. Представена е мостра на предлаганото от участника медицинско изделие.



Констатации на Комисията; Представеното от участника техническо 
предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя 
посочени в обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до 
по-нататъшно участие в процедурата.

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с представената 

оферта са валидни за срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.
2. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката, са 

както следва:

Ла Номенклатура Фирма
производител

Страна на 
произход

Търговско наименование/ 
артикул номер

Количество

фабрична
опаковка

2 Хартия за УЗД Ceracarta Италия Хартия за видеопринтер 
MITSUBISHI K61S/B/110x20 1

3
Парафин 
(гранулиран за 
хистология)

Leica
Biosystems Германия

Парафин хистологичен Leica 
Paraplast Regular на гранули на 
основата на високопречистени 
парафини и полимери с ниско 
молекулно тегло без DMSO 
температура на топене 56 °С 
подходящ за инфилтрация и 
включване на опаковка 
Кат„№39602012

5 кг

3. Участникът заявава, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от 
Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от 
получаване на писмена заявка, а при спешни заявки — в рамките на следващия работен 
ден.

4. Участникът изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени 
стоки да е 14 дни от датата на доставката — за явни недостатъци, а при скрити 
недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците от 
страна на участника ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по- 
малък от 70% от срока на годност указан върху опаковката. Всички медицински 
изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на Закона за 
медицинските изделия.

6. Участникът изразява съгласие заплащането на доставените от него стоки да се 
извършва по банков път, отложено -  в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след 
извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и 
фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в 
размер на 3% от стойността на договора без Д ДС и ще представи документи съгласно 
чл.112 от ЗОП.

8. Представена е мостра на предлаганото от участника медицинско изделие.



Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо
предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя 
посочени в обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до 
по-нататъшно участие в процедурата.

„АГАРТА - ЦМ” ЕООД
1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с представената 

оферта са валидни за срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.
2. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката, са 

както следва:

№ Номенклатура Фирма 
производич ел

Страна на 
произход

Търговско 
наименование' 
арш кул номер

Количество 
в една 

фабрична 
опаковка

1 Марлени компреси 17 нишки, 16 
дипли, размери 10см./10см. Mercator Полша SafeLINE

КОМРЮ/Ю 100

2 Хартия за УЗД Euro Camina Италия MITSUBISHI
К61 1

3. Участникът заявава, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от 
Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от 
получаване на писмена заявка, а при спешни заявки -  в рамките на следващия работен 
ден.

4. Участникът изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени 
стоки да е 14 дни от датата на доставката -  за явни недостатъци, а при скрити 
недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците от 
страна на участника ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по- 
малък от 70% от срока на годност указан върху опаковката. Всички медицински 
изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на Закона за 
медицинските изделия.

6. Участникът изразява съгласие заплащането на доставените от него стоки да се 
извършва по банков път, отложено -  в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след 
извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и 
фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в 
размер на 3% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно 
чл. 112 от ЗОП.

8. Представена е мостра на предлаганите от участника медицински изделия.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо
предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя 
посочени в обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до 
по-нататъшно участие в процедурата.



„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с представената 

оферта са валидни за срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.
2. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката, са 

както следва:

№ Номенклатура Фирма 
upon JK O .'III 1 V.'l

Страна на 
произход

1 l.pi опско 
наименование/ 
артикул номер

1 \0 .1 И Ч С С  1 1Ш

в една 
фабрична 
опаковка

1
Марлени компреси 17 
нишки, 16 дипли, размери 
10см./10см.

Анджи Спенк Китай

Марлени компреси 17 
нишки, 16 

дипли,размери 
Юсм/Юсм

100

2 Хартия за УЗД Еренлер Турция Хартия за УЗД 1

3. Участникът заявава, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от 
Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от 
получаване на писмена заявка, а при спешни заявки -  в рамките на следващия работен 
ден.

4. Участникът изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени 
стоки да е 14 дни от датата на доставката -  за явни недостатъци, а при скрити 
недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците от 
страна на участника ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по- 
малък от 70% от срока на годност указан върху опаковката. Всички медицински 
изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на Закона за 
медицинските изделия.

6. Участникът изразява съгласие заплащането на доставените от него стоки да се 
извършва по банков път, отложено — в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след 
извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и 
фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в 
размер на 3% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно 
чл.112 от ЗОП.

8. Представена е мостра на предлаганите от участника медицински изделия.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо
предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя 
посочени в обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до 
по-нататъшно участие в процедурата.

„ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД



1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с представената 
оферта са валидни за срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката, са 
както следва:

Л1>
, ,  Фирми ('ipans! па T bpiопеки наименование в една Номенклатура r : , .‘ 1 произволи км  произход ap iH K N .i  номер фабрична

опаковка

2 Хартия за УЗД CERACARTA Италия КбШ.Хартия за видеопринтер 
Mitsubishi К61ВД 10x20 1

3. Участникът заявава, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от 
Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от 
получаване на писмена заявка, а при спешни заявки — в рамките на следващия работен 
ден.

4. Участникът изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени 
стоки да е 14 дни от датата на доставката — за явни недостатъци, а при скрити 
недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците от 
страна на участника ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по- 
малък от 70% от срока на годност указан върху опаковката. Всички медицински 
изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на Закона за 
медицинските изделия.

6. Участникът изразява съгласие заплащането на доставените от него стоки да се 
извършва по банков път, отложено — в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след 
извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и 
фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в 
размер на 3% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно 
чл. 112 от ЗОП.

8. Представена е мостра на предлаганото от участника медицинско изделие.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо
предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя 
посочени в обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до 
по-нататъшно участие в процедурата.

IV. Комисията разгледа направените от участниците ценови предложения с оглед 
установяване наличието на основание за прилагане на чл.72, ал. 1 от ЗОП и констатира 
следното:

„СОФИНФОРМ ПРОДУКТ - ГРОЗДАНОВ” ЕООД -  Не са налице основания 
за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП за оферираните от участника цени по обособените 
позиции, за които участва.



„АКВАХИМ” АД -  Не са налице основания за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП 
за оферираните от участника цени по обособените позиции, за които участва.

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД -  Не са налице основания за прилагане на чл.72, 
ал.1 от ЗОП за оферираните от участника цени по обособените позиции, за които 
участва.

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД -  Не са налице 
основания за прилагане на чл.72, ал. 1 от ЗОП за оферираните от участника цени по 
обособените позиции, за които участва.

„АГАРТА - ЦМ” ЕООД -  Не са налице основания за прилагане на чл.72, ал. 1 от 
ЗОП за оферираните от участника цени по обособените позиции, за които участва.

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД -  Не са налице основания за прилагане на 
чл.72, ал.1 от ЗОП за оферираните от участника цени по обособените позиции, за 
които участва.

„ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД -  Не са налице основания за прилагане на чл.72, 
ал.1 от ЗОП за оферираните от участника цени по обособените позиции, за които 
участва.

V. Комисията премина към оценка на офертите на участниците по показателите 
„Качество“ /02 / и „Предложена цена“ /01 / и изчисляване на комплексната оценка, 
съобразно методиката за оценка посочена в РАЗДЕЛ III от документацията за участие 
към обявата за събиране на оферти. Резултатите са посочени в таблицата, както 
следва:

1. Оценка на офертите по показателя „Качество“:
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Вид на медицинското 
изделие

Наименование па 
участника

Оценка но 
показателя 
„Качество“

Мо тиви за присъждане на оценка 
по показателя „Качест во“

Марлени компреси 17 
нишки, 16 дипли, размери 
] ()см./1 Осм. 10Обр в on.

ф  \  Т? %  1
S Т & й ..

1
Марлени компреси 17 
нишки, 16 дипли, размери 
1 Осм./1 Осм. ЮОбр в оп.

Софарма Трейдинг 
АД 50

Екстра качество - отлична 
попивателна способност, много 
висока плътност на плетката /брой 
нишки на кв.см - приблизително 
13x9/, отлична здравина, не се 
разнищва.

1
Марлени компреси 17 
нишки, 16 дипли, размери 
ЮсмУЮсм. ЮОбр в оп.

Агарта -ЦМ ЕООД 30

Много добро качество - много 
добра попивателна способност, 
висока плътност на плетката /брой 
нишки на кв.см 10x8/, много добра 
здравна на матерната, не се 
разнищва лесно

1
Марлени компреси 17 
нишки, 16 дипли, размери 
ЮсмУЮсм. ЮОбр в оп.

Хелмед България 
ЕООД 10

Средно качество - слаба 
попивателна способност, ниска 
плътност на плетката /брой нишки 
н кв.см 10x6/, много лесно се 
разнищват краищата, създават 
затруднения при работа



2 ' Хартия за УЗД

2 Хартия за УЗД Агарта -ЦМ ЕООД 50

Екстра качество - отлична 
здравина на хартията, лесно 
разлепване началото на ролката, 
отлична белота на хартията - не се 
забелязват примеси и петна, 
термочувствителността на 
хартията дава необходимата яркост 
на образите

2 Хартия за УЗД Софинформпродукт 
Грозданов ЕООД 50

Екстра качество - отлична 
здравина на хартията, лесно 
разлепване началото на ролката, 
отлична белота на хартията - не се 
забелязват примеси и петна, 
термочувствителността на 
хартията дава необходимата яркост 
на образите

2 Хартия за УЗД
Медицинска
Техника
Инженеринг ООД

50

Екстра качество - отлична 
здравина на хартията, лесно 
разлепване началото на ролката, 
отлична белота на хартията - не се 
забелязват примеси и петна, 
термочувствителността на 
хартията дава необходимата яркост 
на образите

2 Хартия за УЗД Елпак Лизинг 
ЕООД 50

Екстра качество - отлична 
здравина на хартията, лесно 
разлепване началото на ролката, 
отлична белота на хартията - не се 
забелязват примеси и петна, 
термочувствителността на 
хартията дава необходимата яркост 
на образите

2 Хартия за УЗД Хелмед България 
ЕООД 50

Екстра качество - отлична 
здравина на хартията, лесно 
разлепване началото на ролката, 
отлична белота на хартията - не се 
забелязват примеси и петна, 
термочувствителността на 
хартията дава необходимата яркост 
на образите

Парафин и ран\ шр.ш а
'.[10Ю.П)ГИЯ|

3 Парафин (гранулиран за 
хистология)

Медицинска
Техника
Инженеринг ООД

50

Екстра качество - осигурява 
подобрено инфилтриране в тъкани 
и отлично качество на разрезите с 
минимален натиск. Осигурява 
естествена еластичност водеща до 
отлични разрези без пукнатини.

3 Парафин (гранулиран за 
хистология) Аквахим АД 10

Средно качество - По-кратко 
време на запазване на прозрачност 
преди втвърдяване, повишена 
ронливост, затрудняват работата 
на медицинския персонал

2. Оценка на офертите по показателя „Предложена цена“:
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Вид на медицинското изделие Наименование на участника

Оценка по 
показателя 

„Предложена 
цена'£

1 — Марлени компреси 17 нишки. 16 дипли. размери 
10с.м. 1 Осм. ЮОбр в оп.

1 Марлени компреси 17 нишки, 16 дипли, размери 
1 Осм./1 Осм. ЮОбр в оп.

Софарма Трейдинг АД 49,60

1 Марлени компреси 17 нишки, 16 дипли, размери 
1 Осм./1 Осм. ЮОбр в оп.

Агарта -ЦМ ЕООД 39,55

1 Марлени компреси 17 нишки, 16 дипли, размери 
ЮсмЛОсм. ЮОбрвоп.

Хелмед България ЕООД 50,00

2 Хартия за УЗД |Д 1 ' ,  ̂ ^

2 Хартия за УЗД Агарта -ЦМ ЕООД 50,00

2 Хартия за УЗД
Софинформпродукт Грозданов 
ЕООД 44,93

2 Хартия за УЗД Медицинска Техника 
Инженеринг ООД 44,32

2 Хартия за УЗД Елпак Лизинг ЕООД 42,71

2 Хартия за УЗД Хелмед България ЕООД 41,00
IIP J 1арафин (гранулиран за хистология)

3 Парафин (гранулиран за хистология) Медицинска Техника 
Инженеринг ООД 37,82

3 Парафин (гранулиран за хистология) Аквахим АД 50,00

3. Комплексна оценка и класиране на офертите:
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Вид на медицинското изделие Наименование на 
участника

Комплексна 
оценка на 
офертите

Класиране

Марлени компреси 17 нишки, 16 дипли, 
размери Юсм./Юсм. ЮОбрвоп.

1 Марлени компреси 17 нишки, 16 дипли, 
размери ЮсмЛОсм. ЮОбрвоп. Софарма Трейдинг АД 99,60 Първо място

1 Марлени компреси 17 нишки, 16 дипли, 
размери ЮсмЛОсм. ЮОбрвоп. Агарта -ЦМ ЕООД 69,55 Второ място

1 Марлени компреси 17 нишки, 16 дипли, 
размери ЮсмЛОсм. ЮОбрвоп.

Хелмед България 
ЕООД 60,00 Трето място

Т Хартия за УЗД
2 Хартия за УЗД Агарта -ЦМ ЕООД 100,00 Първо място

2 Хартия за УЗД Софинформпродукт 
Грозданов ЕООД 94,93 Второ място

2 Хартия за УЗД Медицинска Техника 
Инженеринг ООД

94,32 Трето място

2 Хартия за УЗД Елпак Лизинг ЕООД 92,71 Четвърто място

2 Хартия за УЗД Хелмед България 
ЕООД 91,00 Пето място

Парафин (ipiin\ трап н\ xiickuoi и:м

3 Парафин (гранулиран за хистология) Медицинска Техника 
Инженеринг ООД

87,82 Първо място

3 Парафин (гранулиран за хистология) Аквахим АД 60,00 Второ място



VI. Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на 
поръчката по съответната обособена позиция, класирания на първо място участник, 
съгласно т.З от предходния раздел на протокола.

Комисията приключи своята работа и възложи на своя председател да предаде 
на Възложителя настоящият протокол, заедно с цялата документация по процедурата 
по събиране на оферти с обява.

Този протокол се състави и подписа от членовете на Комисията, както следва:


