МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ
тел.: 80542fftL&

София 1431, йул. "Акад. Иван Готов " Si 19

дата:

УТВЪРЖДАВАМ:
/ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЛЮБЧО ПЕНЕВ/

ДОКЛАД
ОТНОСНО: Резултатите от работата на Комисията, назначена във връзка с открита
процедура с предмет: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ЛАБОРАТОРНИ
РЕАКТИВИ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД, открита с Решение № 872 / 09.11.2017г. и
публикувани
в
РОП
под
№
00600-2017-0010
на
интернет
адрес:
appl.aop.bg:7778/portal/page? jageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703
A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F63617365266361
73655F69643D333531353533 с Решение АОП N° 814182-13.11.2017 и Обявление АОП № 81418313.11.2017 и на страницата на Официален вестник на Европейски Съюз под № 2017/ S-217450847
от
11.11.2017г.
на
адрес:
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Aiina/Mv%20Documents/Konkursi%20%20BELODROBNA/
SLED%2015.()4.2016/2017/PROCEDUR1%^
a%20ES/TED/%D0%94%D0%BE%Dl%81%Dl%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%202017-S-217-450847-11.11.2017.htm
Настоящият доклад е съставен на основание Чл.103, ал.З от ЗОП, във връзка с Чл.60 от
ППЗОП
1. Състав на Комисията:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ламбрева - главна мед. сестра
ЧЛЕНОВЕ:
1. доц. д-р Й. Ямакова - началник КАИЛ
2. доц. д-р Милка Маркова - началник л-ия Биохимия
3. проф. д-р Янина Славова - началник л-ия Патохистология
4. Иванка Йорданова - лаборант л-ия микробиология
5. Анна Малечкова - организатор Обществени поръчки
6. Елеонора Стойнова - юрисконсулт
2. Комисията е назначена със Заповед № № 942 / 04.12.2017г. на Изпълнителния директор на
МБАЛББ «Света София» ЕАД - Любчо Пенев.
3. Описание на работния процес:
Председателят на Комисиятна получи от технически изпълнител с Протокол офертите,
подадени за участие в процедурата. След запознаване с участниците в процедурата, членовете на
Комисията подписаха декларации на основание Чл. 51, ал.8 от ППЗОП във връзка с Чл.103, ал.2
от ЗОП.
На заседанието на основание Чл.54, ал.2 от ППЗОП не присъстваха представители на
участниците в процедурата.
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След като бяха извършени действията на основание Чл.54, ал.3-5 приключи първото
публично заседание на Комисията.
По-нататък Комисията пристъпи към изпълнение на
задълженията си, произтичащи от разпоредбите на Чл.54, ал.7 от ППЗОП, а именно: провери за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя и състави протокол. Последният беше изпратен на участниците, поради установени
пропуски в документите на някои от участниците. В законоустановения срок, всички участници,
за които в Протокол 1 бяха посочени
пропуски, представиха допълнителни документи.
Комисията ги разгледа и направи своите констатации и предложения относно допустимост на
участниците до следващ етап на процедурата. По-нататък Комисията пристъпи към изпълнение на
Чл.56, ал.2 от ППЗОП - разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.
При тези си действия Комисията състави таблица на офертите и провери съответствието на
предложените реактиви / консумативи с изискванията на Възложителя, при което констатира
липса на офертите на електронен носител на някои от участниците, както и несъсответствия по
определени подпозиции на някои от участниците. Последните бяха предложени за отстраняване
от класиране по съответните позиции и подпозиции. След като приключи своята работа по
разглеждане на техническите предложения, Комисията обяви в профила на купувача датата, часа
и мястото на отваряне на ценовите оферти, съгласно 57, ал.З от ППЗОП. На заседанието на
Комисията не присъстваха представители на участниците.
По-нататък в своята работа, Комисията отрази предлаганите цени в таблицата на
предложените оферти. При тези действия, беше констатирана хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП и
изискани обосновки на начина на ценообразуване от част от участниците по определени
подпозиции от предмета на поръчката. Всички поканени участници депозираха в срок исканите
документи. Комисията разгледа представените обосновки. За част от подпозициите обосновките
не бяха приети и комисията предложи участниците за отстраняване по тези подпозиции.
Поради възникване на хипотезата на Чл.58, ал.З от ППЗОП, Комисията проведе публичен
жребий за определяна на изпълнител по определени подпозиции от предмета на поръчката.
По-нататък Комисията
извърши оценка и класиране на участниците, съгласно
предварително определения критерий - най-ниска цена. Действията на Комисията във връзка с
работата й по разглеждане, оценка и класиране на офертите се протоколираха, като двата
протокола са неразделна част от настоящия доклад.

4. Участници в процедурата:
1. Вх.№ 1843 /27.11.2017г. 10.25 ч- - „БУЛ-БИО НЦЗПБ" ЕООД
2. Вх.№ 1854/29.11.2017г. 12.25 ч. - „ГРИН БГ" ООД
3. В х . № 1856/29.11.2017г. 12.40ч - „БИКОМЕД" ООД
4. В х . № 1858/29.11.2017г. 14.20ч - „БИЛМЕД" ЕООД
5. В х . № 1859/29.11.2017г. 15.50ч - „ Л И О Н " Е О О Д
6. В х . № 1862/30.11.2017г. Ю.ЗОч - „ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД
7. В х . № 1863 /30.11.2017г. 12.35ч - „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
8. В х . № 1864/30.11.2017г. 12.40ч - „ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД
9. В х . № 1865/30.11.2017г. 12.50ч - „ОМНИМЕД" ООД
10. В х . № 1866/30.11.2017г. 13.40ч - „СОЛОМЕД" ЕООД
П . В х . № 1867/30.11.2017г. 13.45ч - „БУЛМАР-МЛ" ООД
12. В х . № 1868/30.11.2017г. 13.55ч - „ИНФОМЕД" ЕООД
13. Вх. № 1869 / 30.11.2017г. 15.20ч - „СЪРДЖМЕД" ЕООД
14. В х . № 1871/30.11.2017г. 15.55ч - „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ" ООД
15. Вх. № 1872 / 01.12.2017г. 09.10ч - „ХИМТЕКС" ООД
16. В х . № 1873 / 01.12.2017г. 10.05ч - „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД
17. В х . № 1874/01.12.2017г. Ю.Юч - „БГ МЕД" ЕООД
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18. В х . №
19. Вх. №
20. В х . №
21.Вх.№
22. В х . №
23. Вх. №
24. В х . №
25. В х . №
26. Вх. №
27. В х . №
28. В х . №
29. В х . №
30. Вх. №
31. В х . №
32. Вх. №
33. В х . №
34. Вх. №
35. Вх. №
36. Вх. №
37. Вх. №
38. В х . №
39. Вх. №
40. Вх. №

1875/01.12.2017г.
1876 / 01.12.2017г.
1877 / 01.12.2017г.
1879/01.12.2017г.
1880 / 01.12.2017г.
1881 /01.12.2017г.
1882/01.12.2017г.
1883 /01.12.2017г.
1884 / 01.12.2017г.
1885/01.12.2017г.
1886/01.12.2017г.
1887 / 01.12.2017г.
1888 /01.12.2017г.
1889/01.12.2017г.
1890 / 01.12.2017г.
1891 /01.12.2017г.
1892 / 01.12.2017г.
1893 /01.12.2017г.
1894 / 01.12.2017г.
1895 / 01.12.2017г.
1896/01.12.2017г.
1898 / 01.12.2017г.
1899 / 01.12.2017г.

10.15ч - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
10.40ч - „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД
11,20ч - „ЕКОМЕТ 90" ЕООД
11.25ч - „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД
11.26ч - „ОПТИМ КО" ООД
11.30ч-„ЕКОС МЕДИКА" ООД
11.40ч - „МЕДИТЕХ" ООД
11.45ч - „МЕДИСОФТИС" ЕООД
11.45ч - ЕТ „ВАДИАС-ВАСИЛ ДИМИТРОВ"
11.50ч - „МЕДИЛОН" ЕООД
12.10ч-„ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД
12.15ч-„ПАРАМЕДИКА" ООД
12.50ч - „ДИАМЕД" ООД
12.55ч - „АГАРТА-ЦМ" ЕООД
13.35ч - „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК" ЕООД
13.00ч - „ЛАБКО" ЕООД
14.00ч - „МТИ" ООД
14.15ч - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
14.20ч - „АКВАХИМ" АД
15.10ч-„КА-М МЕДИКЪЛ" ЕООД
15.25ч - „РИДАКОМ" ЕООД
15.50ч-„ЕЛТА 90М" ООД
16.20ч - „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД

5.Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценка на офертите:
Офертите бяха отворени по възходящ ред на входящите им номера.
„БУЛ-БИО НЦЗПБ" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа,
трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я
и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: в част III, буква А на представения ЕЕДОП не е изброил
всички визирани в нормата на чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП престъпления. В законоустановения срок,
участникът представи допълнителни документи: нов ЕЕДОП, в част III, буква А на който е
изброил всички визирани в нормата на чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП престъпления. Комисията допусна
участника до по-нататъшно участие в процедурата. Във връзка с възникване на хипотезата на
Чл.72, ал.1 от ЗОП, от участника беше поискана обосновка на начина на ценообразуване по
определени подпозиции от предмета на поръчката. „БУЛ БИО НЦЗПБ" ЕООД представи искания
документ в законоустановения срок. След запознаване с документа, Комисията реши: приема
обосновката на участника по подпозициите и го допуска до класиране. Мотиви: Участникът се
позовава на български производител, което води до икономичност при производствения процес,
относно разходите на труд и материали, което снижава себестойността на консумативите.
Начислената печалба е минимална. Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране,
неразделна част от настоящия доклад.
„ГРИН БГ" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: В част III, буква Г участникът отговаря с ДА на въпроса
прилагат ли се национални основания за изключване, а на въпроса предприел ли е мерки за
реабилитиране, отговаря с НЕ. В законоустановения срок, участникът представи допълнителни
документи: нов ЕЕДП, в част III, буква Г на който е отговорил с НЕ на въпроса прилагат ли се
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национални основания за изключване. Комисията допусна участника до по-нататъшно участие в
процедурата. При разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията
констатира, че предложените консумативи отговарят на изискванията на Възложителя,
участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на
възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от класирането е отразен в таблицакласиране, неразделна част от настоящия доклад.
„БИКОМЕД" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„БИЛМЕД" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Във връзка с
възникване на хипотезата на Чл.72, ал. 1 от ЗОП, от участника беше поискана обосновка на начина
на ценообразуване по определени подпозиции от предмета на поръчката. „БИЛМЕД" ЕООД
представи искания документ в законоустановения срок. След запознаване с документа, Комисията
реши: приема обосновката на участника по подпозициите и го допуска до класиране. Мотиви:
Участникът се позовава на ниските транспортни разходи поради близостта на производителя,
чиито ексклузивен представител за българския пазар е, на солидните търговски отстъпки,
постигнати от големия обем продажби, което води до икономичност при изпълнение на
доставките.
Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от
настоящия доклад.
„ЛИОН" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията се възползва от предварително обявената
възможност, указана в документацията за участие и изиска от участника мостри на оферираните
консумативи по определени подпозиции ог предмета на поръчката.. След съпоставка на
техническите характеристики на предоставената мостра с изискванията на Възложителя,
Комисията констатира пълно съответствие между мостра и изисквания. Комисията допуска
„ЛИОН" ЕООД до класиране по подпозиция 93 от ОП 16. Мотиви: оферта, която отговаря на
предварително обявените условия на поръчката. Участникът е допуснат до класиране по
подпозициите, за които оферира. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от
участника беше поискана обосновка на начина на ценообразуване по определени подпозиции от
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предмета на поръчката. „ЛИОН" ЕООД представи искания документ в законоустановения срок.
След запознаване с документа, Комисията реши: не приема обосновката на участника по
подпозицията и не го допуска до класиране. Участникът обосновава ниската цена за подпозиция
69 от обособена позиция 13 с обстоятелството, че е изключителен представител и дистрибутор на
производителя Унимакс и в резултат на дългогодишното сътрудничество с тях, им се предоставят
много добри условия и преференциални цени, Също така притежанието на собствени складове и
транспортни средства, намаляващи разходите по доставката, както и директния внос от
производителя, са посочени като фактори, допринасящи за ниската цена. Цената от 0,016 лв. за
катетер Нелатон е нереално ниска, независимо от изтъкнатите от участника обстоятелства. В
предходната процедура /от 2016 год./, „ЛИОН" ЕООД оферира същия консуматив на цена от
0,183 лв. Комисията не прие обосновката на „ЛИОН" ЕООД и на основание Чл.107, т.З, предложи
участника за отстраняване от класиране по подпозиция 69 от обособена позиция 13. Мотиви:
Нереално ниска цена. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.58, ал.З от ППЗОП на „ЛИОН"
ЕООД беше изпратена покана за участие в публичен жребий. На заседанието на основание Чл.58,
ал.З от ППЗОП не присъства представител на участника. Резултатът от класирането е отразен в
таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа,
трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я
и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Във връзка с
възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от участника беше поискана обосновка на начина
на ценообразуване по определени подпозиции от предмета на поръчката. „ТОП
ДИАГНОСТИКА" ООД представи искания документ в законоустановения срок. След запознаване
с документа, Комисията реши: приема обосновката на участника по подпозициите и го допуска до
класиране. Мотиви: Участникът се позовава на оптимизирани транспортни разходи, ексклузивно
представителство за българския пазар на производителите, чиито стоки дистрибутора, на
солидните търговски отстъпки, постигнати от големия обем продажби, което води до
икономичност при изпълнение на доставките. Резултатът от класирането е отразен в таблицакласиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - След обявяване на документите, които офертата
съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите
предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на
представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При
разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените
консумативи отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо
предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране.
Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа,
трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я
и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност яли фактическа грешка, или несъответствие с
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изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ОМНИМЕД" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„СОЛОМЕД" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Във връзка с
възникване на хипотезата на Чл.72, ал. 1 от ЗОП, от участника беше поискана обосновка на начина
на ценообразуване по определени подпозиции от предмета на поръчката. „СОЛОМЕД" ЕООД
представи искания документ в законоустановения срок. След запознаване с документа, Комисията
реши: приема обосновката на участника по подпозициите и го допуска до класиране. Мотиви:
Участникът се позовава на наличието на изключително благоприятни условия, дължащи се на
дългогодишното му партньорство с производителите и доставчиците и оригиналност при
изпълнение на поръчката. Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна
част от настоящия доклад.
„БУЛМАР-МЛ" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.

„ИНФОМЕД" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност яли фактическа грешка, или несъответствие с
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изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„СЪРДЖМЕД" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Във връзка с
възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от участника беше поискана обосновка на начина
на ценообразуване по определени подпозиции от предмета на поръчката. „СЪРДЖМЕД" ЕООД
представи искания документ в законоустановения срок. След запознаване с документа, Комисията
реши: приема обосновката на участника по подпозициите и го допуска до класиране. Мотиви:
Участникът се позовава на ексклузивно представителство за българския пазар на фирмите производители, с които има дългогодишно сътрудничество и обороти, позволяващо благоприятни
условия по отношение на цени и срокове за плащане. Икономичността при изпълнението се
дължи и на минимални транспортни разходи поради наличие на собствени транспортни средства
и складова база. Начислена е минимална надценка.
Резултатът от класирането е отразен в
таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ" ООД - След обявяване на документите, които офертата
съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите
предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на
представените документи, Комисията констатира: Представения от участника ЕЕДОП е подписан
единствено от управителя Теодора Николовска - Цанкова. Справка в TP показва наличие на
съдружници - Антон Фишман, Адриан Замфиреску, Мариус Николае. В законоустановения срок,
участникът представи допълнителни документи: нов ЕЕДОП, подписан освен от управителя
Теодора Николовска - Цанкова и от съдружниците - Антон Фишман, Адриан Замфиреску,
Мариус Николае. Комисията допусна участника до по-нататъшно участие в процедурата. Във
връзка с възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от участника беше поискана обосновка
на начина на ценообразуване по определени подпозиции от предмета на поръчката. „АА
МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ" ООД представи искания документ в законоустановения срок. След
запознаване с документа, Комисията реши: приема обосновката на участника по подпозициите и
го допуска до класиране. Мотиви: Участникът се позовава на изключително представителство за
България на фирмата-производител, липсата на начисляване на допълнителни разходи и
калкулиране на минимална надценка. Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране,
неразделна част от настоящия доклад.
„ХИМТЕКС" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност чли фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние илк критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
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което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Във връзка с
възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от участника беше поискана обосновка на начина
на ценообразуване по определени подпозиции от предмета на поръчката. „ХИМТЕКС" ООД
представи искания документ в законоустановения срок. След запознаване с документа, Комисията
реши: приема обосновката и допуска участника до класиране по подпозициите, с изключение на
подпозиция 111 от обособена позиция 18. Участникът обосновава цените с изключителното си
представителство на фирмите - производителки, чиито консумативи оферира, както и със
собствената складова база и транспорт, с големия брой лечебни заведения, с които дружеството е
в договорни отношения. По отношение на подпозиция 111 от обособена позиция 18, Комисията
счита, че не може да приеме посочените от участника обстоятелства, поради досегашен
незадоволителен опит на Възложителя с предлагания консуматив на производителя Делталаб с
кат. № 601006. Микроепруветките не са окомплектовани с пипета, което възпрепятства
отчитането на СУЕ. В Приложение №8 Методика за определяне на комплексната оценка на
офертата, Възложителят е посочил: Продукти, с които лечебното заведение има отрицателен
предишен опит няма да бъдат допускани до класиране. Предвид незадоволителния опит на
Възложителя с този консуматив, Комисията отчита, че ниската цена се дължи на липсата на
окомплектованост на микроепруветките, не приема обосновката по тази подпозиция и предлага
„ХИМТЕКС" ООД за отстраняване по подпозиция 111 от Обособена позиция 18. Във връзка с
възникване на хипотезата на Чл.58, ал.З от ППЗОП на „ХИМТЕКС" ООД беше изпратена покана
за участие в публичен жребий. На заседанието на основание Чл.58, ал.З от ППЗОП присъства
представител на участника. Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна
част от настоящия доклад.

„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата
съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите
предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на
представените документи, Комисията констатира: В част II, буква В е посочил, че ще използва
капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор. Няма представен ЕЕДОП за
третите лица. В законоустановения срок, участникът представи допълнителни документи: нов
ЕЕДОП, в част II, буква В на който е посочил, че няма да използва капацитета на трети лица, за да
изпълни критериите за подбор. Комисията допусна участника до по-нататъшно участие в
процедурата. При разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията
констатира, че предложените консумативи отговарят на изискванията на Възложителя,
участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на
възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от класирането е отразен в таблицакласиране, неразделна част от настоящия доклад.
„БГ МЕД" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: В част III, буква В не е отговорил на въпроса Икономическият
оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързани с участието му в процедурата. В
законоустановения срок, участникът представи допълнителни документи: нов ЕЕДОП, в част III,
буква В на който е отговорил с НЕ на въпроса Икономическият оператор има ли информация за
конфликт на интереси, свързани с участието му в процедурата. Комисията допусна участника до
по-нататъшно участие в процедурата. При разглеждане на техническото предложение на
участника, Комисията констатира, че предложените консумативи отговарят на изискванията на
Възложителя, участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията
на възложителя и беше допуснат до класиране. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.58,
ал.З от ППЗОП на „БГ МЕД" ЕООД беше изпратена покана за участие в публичен жребий. На
заседанието на основание Чл.58, ал.З от ППЗОП не присъства представител на участника.
Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
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„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД - След обявяване на документите, които офертата съдържа,
трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я
и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира: За обособена позиция 1
Спринцовки, за подпозиции 2, 3, 4, 6 и 8 участникът СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД оферира
двусъставни спринцовки. Изискване на Възложителя е наличие на
СТОПИРАЩОТО
УПЛЪТНЕНИЕ НА БУТАЛОТО ОТ СИНТЕТИЧНА ГУМА - БЕЗ ЛАТЕКС. Оферираните
двусъставни спринцовки не притежават исканото уплътнение. Поради условието за комплексност
на подпозиции 1-5-13, на основание Чл. 107, т.2, буква а от ЗОП, Комисията предлага СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ АД за отстраняване от подпозиции 1-13. Мотиви: оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката. Предложените спринцовки са двусъставни, при
изискване на Възложителя за трисъставни спринцовки. За обособена позиция №13 Катетри,
подпозиция №74 Ендобронхиални аспирационни катетри /№8, №10, №12 дължина 52 см/,
участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД оферира продукт, производство на Момина крепост,
посочвайки в колона „каталожен номер и/или търговско наименование с посочен № на стр. от
каталога, където е описано изделието" следното: 306108, 306110, 306112 / СОНДА ендобронх.
Аспирация / Стр.от 9 до 10 от техническото предложение за ОП13. На страница 9 до 10 в
представения каталог са описани следните консумативи: катетер урологичен Нелатон, катетер
ректален, катетер за плеврална пункция, сонда за трахеална аспирация № 6, №8 и №10 с дължина
250мм, сонда за хранене на недоносени деца. Ендобронхиални аспирационни катетри №8, №10 и
№12 с дължина 52 см. с посочените каталожен номер не са описани. Липсват технически
параметри и описание на искания консуматив. В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя
условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други документи, от които да се
установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на
възложителя. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предлага „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"
АД за отстраняване от класиране по подпозиция 74 от обособена позиция 13. Мотиви:
неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата. За обособена
позиция 16 подпозиция 93 Възложителят изисква Инфузионни системи с метална игла, винтов
край към кръвния път, наконечник с филтър на въздуховода /не филтър във въздуховода/,
спирателни кранчета с изрядна функция, остри метални игли, прецизен дозатор. Във връзка с
предварително обявената в документацията опция, Комисията изиска от участника „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД да представи мостра на оферираната система по подпозицията. След съпоставка
на техническите характеристики на предоставената мостра с изискванията на Възложителя,
Комисията установи, че оферираната от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД инфузионна система не
отговаря на условието на Възложителя по отношение на технически характеристики, а именно: не
е с винтов край към кръвния път. На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП, Комисията предложи
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД за отстраняване от класиране по подпозиция 93 от ОП 16. Мотиви:
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За обособена
позиция 20 подпозиция 126 Възложителят изисква Силиконови лепенки лента. Във връзка с
предварително обявената в документацията опция, Комисията изиска от участника „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД да представи мостра на оферираната лепенка по подпозицията. След съпоставка
на техническите характеристики на предоставената мостра с изискванията на Възложителя,
Комисията констатира съответствие между мостра и изисквания. Комисията допуска „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД до класиране по подпозиция 126 от ОП 20, респективно по комплексна
подпозиция 122-126. Мотиви: оферта, която отговаря на предварително обявените условия на
поръчката. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от участника беше
поискана обосновка на начина на ценообразуване по определени подпозиции от предмета на
поръчката. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД представи искания документ в законоустановения срок.
След запознаване с документа, Комисията реши: приема обосновката на участника по
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подпозициите и го допуска до класиране. Мотиви: Участникът се позовава на ексклузивно
представителство за българския пазар на фирмите-производители, позволяващо изключително
благоприятни условия за дистрибуция. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.58, ал.З от
ППЗОП на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД беше изпратена покана за участие в публичен жребий.
На заседанието на основание Чл.58, ал.З от ППЗОП присъства представител на участника.
Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа,
трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я
и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: В част II, буква В в частта за представителството не е посочен
пълномощникът Петко Луков. Представения ЕЕДОП е подписан само от управителя Якоб Офер.
В законоустановения срок, участникът представи допълнителни документи: нов ЕЕДОП, в част II,
буква Б на който в частта за представителството е посочен пълномощникът Петко Луков.
Представеният ЕЕДОП е подписан и от управителя Якоб Офер. Комисията допусна участника до
по-нататъшно участие в процедурата. При разглеждане на техническото предложение на
участника, Комисията констатира, че предложените консумативи отговарят на изискванията на
Възложителя, участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията
на възложителя и беше допуснат до класиране. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.72,
ал. 1 от ЗОП, от участника беше поискана обосновка на начина на ценообразуване по определени
подпозиции от предмета на поръчката. „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД представи искания
документ в законоустановения срок. След запознаване с документа, Комисията реши: приема
обосновката на участника по подпозициите и го допуска до класиране. Мотиви: Участникът се
позовава на минимални търговски надценки, ниски транспортни разходи при консумативите,
чиито производител е Турция и липсата на допълнителни мита и такси при дистрибуцията на
консумативи от Германия. Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна
част от настоящия доклад.
„ЕКОМЕТ 90" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, във връзка с предварително обявената в документацията
опция, Комисията изиска с писмо от участника да представи мостри на оферираните спринцовки
за някои от подпозициите. След съпоставка на техническите характеристики на предоставените
мостри с изискванията на Възложителя, Комисията констатира съответствие между мостри и
изисквания. Комисията допуска „ЕКОМЕТ-90" ЕООД до класиране по комплексна подпозиция 113. Мотиви: оферта, която отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За
обособена позиция 16 подпозиция 93 Възложителят изисква Инфузионни системи с метална
игла, винтов край към кръвния път, наконечник с филтър на въздуховода /не филтър във
въздуховода/, спирателни кранчета с изрядна функция, остри метални игли, прецизен дозатор.
Във връзка с предварително обявената в документацията опция, Комисията изиска с писмо от
участника да представи мостра на оферираната система по подпозицията. След съпоставка на
техническите характеристики на предоставената мостра с изискванията на Възложителя,
Комисията установи, че оферираната от „ЕКОМЕТ-90" ЕООД инфузионна система не отговаря
на условието на Възложителя по отношение на технически характеристики, а именно: не е с
винтов край към кръвния път. На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП, Комисията предлага
„ЕКОМЕТ-90" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 93 от ОП 16. Мотиви: оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Във връзка с възникване на
хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от учгстника беше поискана обосновка на начина на
ценообразуване по определени подпозиции от предмета на поръчката. „ЕКОМЕТ-90" ЕООД
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представи искания документ в законоустановения срок. След запознаване с документа, Комисията
реши: приема обосновката на участника по подпозициите и го допуска до класиране. Мотиви:
Участникът се позовава на минимални търговски надценки, дължащи се на обстоятелството, че е
директен вносител и изключителен представител за България на предлаганите консумативи.
Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.

i
„МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа,
трима от членовете на Комисията подписаха вбички страници от техническото/ите предложение/я
и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ОПТИМ КО" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията се възползва от дадената й възможност и с
писмо изиска от участника да представи мостра на оферирания консуматив по подпозиция 68 от
Обособена позиция 31. Участникът не представи исканата мостра. Приложение 2 УКАЗАНИЯ И
УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в част П.2.1:
Възложителят си запазва правото в случай на нужда да изиска от участниците предоставянето на
мостри с цел доказване съответствието с техническите изисквания. „ОПТИМ КО" ООД не
изпълни това условие. На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предлага „ОПТИМ КО" ООД
за отстраняване от класиране по подпозиция 68 от обособена позиция 31. Мотиви: участникът не
е изпълнил условие, посочено в документацията за участие. За останалите позиции, за които
участникът е представил оферта, Комисията го допусна до класиране. Във връзка с възникване
на хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от участника беше поискана обосновка на начина на
ценообразуване по определени подпозиции от предмета на поръчката. „ОПТИМ КО" ООД
представи искания документ в законоустановения срок. След запознаване с документа, Комисията
реши: приема обосновката на участника по подпозициите и го допуска до класиране. Мотиви:
Участникът се позовава на официално представителство и директен внос на стоките от Унгария,
на географската близост на производителите и наличието на собствени складови площи,
позволяващи оптимизиране на логистичните разходи и подържането на складови наличности.
Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ЕКОС МЕДИКА" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима
от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: В част III, буква В не е отговорил на въпроса Икономическият
оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване
на конкуренцията. В законоустановения срок, участникът представи допълнителни документи:
нов ЕЕДОП, в част III, буква В на който е отговорил с НЕ на въпроса Икономическият оператор
сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцията. Комисията допусна участника до по-нататъшно участие в процедурата. При
разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените
консумативи отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо
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предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране.
Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„МЕДИТЕХ" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: В част III, буква В не е отговорил на въпроса Икономическият
оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване
на конкуренцията. В законоустановения срок, участникът представи допълнителни документи:
нов ЕЕДОП, в част III, буква В на който е отговорил с НЕ на въпроса Икономическият оператор
сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцията. Комисията допусна участника до по-нататъшно участие в процедурата. При
разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените
консумативи отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо
предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране.
Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„МЕДИСОФТИС" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа,
трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я
и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
ЕТ „ВАДИАС-ВАСИЛ ДИМИТРОВ" - След обявяване на документите, които офертата
съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите
предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на
представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При
разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените
консумативи отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо
предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране.
Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„МЕДИЛОН" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа,
трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я
и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
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документи, Комисията констатира: В представения ЕЕДОП участникът не е попълнил Част III,
буква Г. В законоустановения срок, участникът представи допълнителни документи: нов ЕЕДОП,
с отговори НЕ в Част III, буква Г. Комисията допусна участника до по-нататъшно участие в
процедурата. При разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията
констатира, че предложените консумативи отговарят на изискванията на Възложителя,
участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на
възложителя и беше допуснат до класиране. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1
от ЗОП, от участника беше поискана обосновка на начина на ценообразуване по определени
подпозиции от предмета на поръчката. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД представи искания документ в
законоустановения срок. След запознаване с документа, Комисията реши: приема обосновката на
участника по подпозициите и го допуска до класиране. Мотиви: Участникът се позовава на
оторизирано представителство и директни доставки на стоките, на преференциални цени и
минимална печалба, на собствен специализиран транспорт, офиси и складови бази на територията
на страната. Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от
настоящия доклад.
„ПАРАМЕДИКА" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима
от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ДИАМЕД" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„АГАРТА-ЦМ" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима
от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или| критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира: За обособена позиция №13
Катетри, подпозиция №74 Ендобронхиални аспирационни катетри /№8, №10, №12 дължина 52
см/, участникът „АГАРТА - ЦМ" ЕООД оферира продукт, производство на Момина крепост,
посочвайки в колона „каталожен номер и/или търговско наименование с посочен № на стр. от
каталога, където е описано изделието" следното: Ендобронхиални аспирационни катетри /№8,
№10, №12 - стр. № 72-73. На страница 72-73 в представения каталог са описани следните
консумативи: катетер урологичен Нелатон, Катетер ректален, катетер за плеврална пункция,
сонда за трахеална аспирация № 6, №8 и №10 с дължина 250мм, сонда за хранене на недоносени
деца. Ендобронхиални аспирационни катетри №8, №10 и №12 с дължина 52 см. не са описани.
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Липсват технически параметри и описание на искания консуматив. В Приложение 2 УКАЗАНИЯ
И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж,
Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други
документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт
с изискванията на възложителя. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи „АГАРТА
- ЦМ" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 74 от обособена позиция 13. Мотиви:
неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата. Във връзка с
предварително обявената в документацията възможност, Комисията изиска с писмо от участника
„АГАРТА-ЦМ" ЕООД да представи мостри на оферираните консумативи по комплексна
подпозиция 77-80 от Обособена позиция 13. Участникът представи исканите мостри.
Специалистите констатираха съответствие с изискванията на Възложителя и Комисията допусна
„АГАРТА-ЦМ" ЕООД до класиране по комплексна подпозиция 77-80. Мотиви: оферта, която
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За обособена позиция 16 подпозиция
93 Възложителят изисква Инфузионни системи с метална игла, винтов край към кръвния път,
наконечник с филтър на въздуховода /не филтър във въздуховода/, спирателни кранчета с изрядна
функция, остри метални игли, прецизен дозатор. Във връзка с предварително обявената в
документацията опция, Комисията изиска с писмо от участника да представи мостра на
оферираната система по подпозицията. След съпоставка на техническите характеристики на
предоставената мостра с изискванията на Възложителя, Комисията установи, че оферираната от
„АГАРТА-ЦМ" ЕООД инфузионна система не отговаря на условието на Възложителя по
отношение на технически характеристики, а именно: не е с винтов край към кръвния път. На
основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП, Комисията предложи „АГАРТА-ЦМ" ЕООД за
отстраняване от класиране по подпозиция 93 от ОП 16. Мотиви: оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката. За обособена позиция 20 подпозиция 126
Възложителят изисква Силиконови лепенки лента. Участникът „АГАРТА-ЦМ" ЕООД оферира
консуматив SafeLINE D E R M 6/7. Оферираната от участника лепенка не е лента, а фиксирана
лепенка с размер 6/7'см. На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП, Поради изискване за
комплексност на офертата, Комисията предложи „АГАРТА-ЦМ" ЕООД за отстраняване от
класиране по комплексна подпозиция 122-126. Мотиви: оферта по подпозиция 126, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За останалите позиции, за които е
подадена оферта, участникът е допуснат до разглеждане на ценовата оферта. За обособена
позиция 12, участникът „АГАРТА-ЦМ" ЕООД не представя ценова оферта на хартиен носител. В
плика с надпис „Предлагани ценови параметри ОП12 Ном. единици №№64, 65, 66, 67,68" е
приложено подписано на хартиен носител Техническо предложение за ОП 12 /по образец
Приложение №4/ и файл на диск с ценова оферта по ОП 12. Файлът не е подписан с електронен
подпис. На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване от оценка и
класиране по ОП 12 „АГАРТА-ЦМ" ЕООД. Мотиви: участникът не е изпълнинл условието на
документацията в плика с надпис „Предлагани ценови параметри да представи подписано и
подпечатено ценово предложение по образец на Възложителя/. Липсва ценова оферта, подписана
и подпечатана от участника. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от
участника беше поискана обосновка на начина на ценообразуване по определени подпозиции от
предмета на поръчката. „АГАРТА-ЦМ" ЕООД представи искания документ в законоустановения
срок. След запознаване с документа, Комисията реши: приема обосновката на участника по
подпозициите и го допуска до класиране. Мотиви: Участникът се позовава на специално
договорирани цени с производителите, които целят налагане на продуктите на българския пазар.
Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.

„ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата
съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите
предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на
представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
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несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При
разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените
консумативи отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо
предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Във
връзка с възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от участника беше поискана обосновка
на начина на ценообразуване по определени подпозиции от предмета на поръчката. „ДИ ЕМ ДЖИ
КЛИНИК" ЕООД представи искания документ в законоустановения срок. След запознаване с
документа, Комисията реши: приема обосновката на участника по подпозициите и го допуска до
класиране. Мотиви: Участникът се позовава на изключително благоприятни условия, дължащи се
на ексклузивното представителство на фирмите - производители, чиито продукти оферира
участника, на търговските отстъпки и преференциални условия, позволяващи предлагането на
конкурентни цени. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.58, ал.З от ППЗОП на „ДИ ЕМ
ДЖИ КЛИНИК" ЕООД беше изпратена покана за участие в публичен жребий. На заседанието на
основание Чл.58, ал.З от ППЗОП присъства представител на участника.
Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ЛАБКО" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените консумативи
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„МТИ" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на
техническото предложение на участника, във връзка с предварително обявената в документацията
възможност, Комисията изиска с писмо от участника да представи мостра на оферираните
консумативи по подпозиции 265 или 266 от Обособена позиция 29. Участникът представи
исканата мостра. Специалистите констатираха съответствие с изискванията на Възложителя и
Комисията допусна „МТИ" ООД до класиране по подпозиции 265-266. Мотиви: оферта, която
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Във връзка с възникване на
хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от участника беше поискана обосновка на начина на
ценообразуване по определени подпозиции от предмета на поръчката. „МТИ" ООД представи
искания документ в законоустановения срок. След запознаване с документа, Комисията реши:
приема обосновката на участника по подпозициите и го допуска до класиране с изключение на
подпозиция 213 от обособена позиция 27, за която участникът посочва, че е допусната техническа
грешка при офериране на цената.
Комисията предложи „МТИ" ООД за отстраняване от
класиране по подпозиция 213 от обособена позиция 27. Резултатът от класирането е отразен в
таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа,
трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я
и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: Представения ЕЕДОП е пдписан единствено от управителя.
Справка в TP показва наличие на едноличен собственик на капитала - Георги Валентинов
Кръстев. В законоустановеия срок, участникът представи допълнително: нов ЕЕДОП, подписан от
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управителя и от едноличния собственик на капитала - Георги Валентинов Кръстев. Комисията
допусна участника до по-нататъшно участие в процедурата. При разглеждане на техническото
предложение на участника, във връзка с дадената й възможност, Комисията изиска с писмо от
участника да представи мостра на оферираната система по подпозиция 93 от обособена позиция
16. След съпоставка на техническите характеристики на предоставената мостра с изискванията на
Възложителя, Комисията констатира пълно съответствие между мостра и изисквания. Комисията
допусна „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД до класиране по подпозиция 93 от ОП 16. Мотиви:
оферта, която отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За обособена позиция
18, подпозиция 111 Микроепруветки СУЕ, участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД оферира
консуматив, към който не е налична скала за отчитане на СУЕ. Предвид невъзможността за
отчитане на показателя СУЕ, поради липсата на скала, Комисията предложи „ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 111 от обособена позиция 18.
Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от участника беше поискана
обосновка на начина на ценообразуване по определени подпозиции от предмета на поръчката.
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД представи искания документ в законоустановения срок. Във
връзка с изразена готовност за предоставяне на мостри по позициите, за които е изискана
обосновка на ценообразуването от участника, Комисията поиска предоставянето им, с цел
установяване съответствието с изискванията на Възложителя. Участникът представи мостри на:
кръвопреливна система, безиглов конектор за система, дървена шпатула /стерилна/, ЕКГ хартия.
Комисията установи, че хартията, оферирана от участника е за друг модел апарат HP и не е
съвместима с апарата на Възложителя. Комисията предлага „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД за
отстраняване от подпозиция 117 от обособена позиция 19. Останалите мостри отговарят на
изискванията на Възложгителя и Комисията допуска участника до класиране по съответните
подпоззиции. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.58, ал.З от ППЗОП на „ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ" ЕООД беше изпратена покана за участие в публичен жребий. На заседанието на
основание Чл.58, ал.З от ППЗОП присъства представител на участника.
Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„АКВАХИМ" АД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: В представения ЕЕДОП не е декларирана липса на осъждания
по престъпни състави в чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП: чл.172, 194-208, 213а-217, 219-252, 254а-260, 352353е. В законоустановеия срок, участникът представи: нов ЕЕДОП, в който са декларирани липса
на осъждания по престъпни състави в чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП: чл.172, 194-208, 213а-217, 219-252,
254а-260, 352-353е. Комисията допусна участника до по-нататъшно участие в процедурата. При
разглеждане на техническата оферта на „АКВАХИМ" АД, беше констатирана липса на
техническото предложение на електронен носител. В Приложение №2
„УКАЗАНИЯ И
УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ" Възложителят е поставил изискване
за представяне на техническата оферта на оптичен носител и е указал, че основание за
отстраняване от процедурата е и оферта, която не е окомплектована и структурирана, съгласно
изискванията на ЗОП и Възложителя. На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи
„АКВАХИМ" АД за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата. Мотиви: Участникът
не е изпълнил условието, посочено в документацията - техническата оферта да бъде представена
на оптичен носител. Условието е поставено от Възложителя с цел съставяне от страна на
Комисията на сравнителна таблица на предложените оферти. Неизпълнението от страна на
участника на това условие води до невъзможност Комисията да отрази офертата на участника в
сравнителна таблица, която следва да се състави в изпълнение разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
„КА-М МЕДИКЪЛ" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа,
трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я
и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
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документи, Комисията констатира: От списъка на изпълнените договори последният посочен с
МБАЛ Добрич АД е извън тригодишния период от датата на подаване на офертата. В
законоустановеия срок, участникът представи: нов ЕЕДОП, в който в списъка на изпълнените
договори фигурират договори, покриващи тригодишния период от датата на подаване на
офертата. Представи и допълнителен списък на договорите. Комисията допусна участника до по
нататъшно участие в процедурата. При разглеждане на техническото предложение на участника,
Комисията констатира, че предложените консумативи отговарят на изискванията на Възложителя,
участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на
възложителя и беше допуснат до класиране. Резултатът от класирането е отразен в таблицакласиране, неразделна част от настоящия доклад.
„РИДАКОМ" ЕООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: В представения ЕЕДОП не е декларирана липса на осъждания
по престъпни състави в чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП: чл.172, 194-208, 213а-217, 219-252, 254а-260, 352353е. От списъка на изпълнените договори само един е в тригодишния период от датата на
подаване на офертите. В законоустановеия срок, участникът представи: нов ЕЕДОП, в който е
декларирана липса на осъждания по престъпни състави в чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП: чл.172, 194-208,
213а-217, 219-252, 254а-260, 352-353е. В списъка на изпълнените договори всичките са в
тригодишния период от датата на подаване на офертите. Комисията допусна участника до по
нататъшно участие в процедурата. При разглеждане на техническото предложение на участника,
Комисията констатира, че предложените консумативи отговарят на изискванията на Възложителя,
участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на
възложителя и беше допуснат до класиране. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1
от ЗОП, от участника беше поискана обосновка на начина на ценообразуване по определени
подпозиции от предмета на поръчката. „РИДАКОМ" ЕООД представи искания документ в
законоустановения срок. След запознаване с документа, Комисията реши: приема обосновката на
участника по подпозициите и го допуска до класиране. Мотиви: Участникът се позовава на
изключително благоприятни условия, дължащи се на ексклузивното представителство на фирмите
- производители, чиито продукти оферира, на преференциални цени, оптимизирани транспортни
разходи, минимални надценки. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.58, ал.З от ППЗОП
на „РИДАКОМ" ЕООД беше изпратена покана за участие в публичен жребий. На заседанието на
основание Чл.58, ал.З от ППЗОП присъства представител на участника.
Резултатът от
класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ЕЛТА 90М" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа, трима от
членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я и
плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: Представения ЕЕДОП не е подписан от управителя. В
законоустановеия срок, участникът представи: нов ЕЕДОП, подписан от управителя и всички
съдружници.
Комисията допусна участника до по-нататъшно участие в процедурата. При
разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията констатира, че предложените
консумативи отговарят на изискванията на Възложителя, участникът е представил техническо
предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и беше допуснат до класиране. Във
връзка с възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от участника беше поискана обосновка
на начина на ценообразуване по определени подпозиции от предмета на поръчката. „ЕЛТА 90М"
ООД представи искания документ в законоустановения срок. След запознаване с документа,
Комисията реши: приема обосновката на участника по подпозициите и го допуска до класиране.
Мотиви: Участникът се позовава на изключително благоприятни условия, дължащи се на
директен внос на консумативите, собствен транспорт и складова база. Участникът беше допуснат
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до класиране по подпозициите, за които оферира. Резултатът от класирането е отразен в таблицакласиране, неразделна част от настоящия доклад.
„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД - След обявяване на документите, които офертата съдържа,
трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото/ите предложение/я
и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри". При разглеждане на представените
документи, Комисията констатира: Описът на документите не е подписан. Представения ЕЕДОП
е подписан без да е указан подписващия. Съгласно справка в TP управител е Кръстьо Белев.
Съдружници са Владимир Белев, Кръстьо Белев и Веселин Белев. В законоустановения срок,
участникът представи допълнителни документи: подписан опис на документите. Комисията
допусна участника до по-нататъшно участие в процедурата. При разглеждане на техническото
предложение на участника, Комисията констатира:
За обособена позиция 19 участникът
„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД не представя техническо предложение по смисъла на Чл.39, ал.З,
т.1 от ППЗОП: липсват предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спесификации и изисквания на възложителя; декларация за съгласие с клаузите на приложения
проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата; описание на стоките, които ще
се доставят. На електронния носител липсва техническо предложение по ОП19. В описа на
позициите за които „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД участва, е отбелязана и обособена позиция 19.
За същата е представен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за ОП №19.
В
Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в
процедурата, като основание за отстраняване от участие е посочено оферта, която не е
окомплектована и структурирана, съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя. На основание
Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от
процедурата по обособена позиция 19. Мотиви: Участникът не е изпълнил изискванията на
ППЗОП и условието, посочено в документацията - да бъде представено предложение за
изпълнение на поръчката за обособената позиция. При разглеждане на техническата оферта на
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД беше констатирана липса на запис на електрониния носител на
оферта по обособена позиция 27. В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ
НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, Възложителят е поставил изискване техническата
оферта да бъде представена и на електронен носител. Като основание за отстраняване от участие е
посочено промяна на файла, както и оферта, която не е окомплектована и структурирана,
съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя. Липсващ файл на техническото предложение на
електронен носител е неизпълнено условие на процедурата по отношение на окомплектоване и
представяне на офертата. На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от процедурата по обособена позиция 27. Мотиви: Участникът
не е изпълнил условието, посочено в документацията - техническата оферта да бъде представена и
на оптичен носител. Условието е поставено от Възложителя с цел съставяне от страна на
Комисията на сравнителна таблица на предложените оферти. Неизпълнението от страна на
участника на това условие води до невъзможност Комисията да отрази офертата на участника в
сравнителна таблица, която следва да се състави в изпълнение разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
При разглеждане на техническата оферта на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
беше
констатирана липса на запис на електрониния носител на оферта по обособена позиция 29. В
Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в
процедурата, Възложителят е поставил изискване техническата оферта да бъде представена и на
електронен носител. Като основание за отстраняване от участие е посочено промяна на файла,
както и оферта, която не е окомплектована и структурирана, съгласно изискванията на ЗОП и
Възложителя. Липсващ файл на техническото предложение на електронен носител е неизпълнено
условие на Възложителя по отношение на окомплектоване и представяне на офертата. На
основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване
от процедурата по обособена позиция 29. Мотиви: Участникът не е изпълнил условието, посочено
в документацията - техническата оферта да бъде представена и на оптичен носител. Условието е
поставено от Възложителя с цел съставяне от страна на Комисията на сравнителна таблица на
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предложените оферти. Неизпълнението от страна на участника на това условие води до
невъзможност Комисията да отрази офертата на участника в сравнителна таблица, която следва да
се състави в изпълнение разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. За обособена позиция 1 Спринцовки
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за подпозиции 2-=-9 оферира изделия с кат. № 200599 - двусъставни
спринцовки. Изискването на Възложителя е спринцовките да притежават СТОПИРАЩОТО
УПЛЪТНЕНИЕ НА БУТАЛОТО ОТ СИНТЕТИЧНА ГУМА. Предложените спринцовки са без
уплътнение. На основание чл. 107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ
ООД за отстраняване от класиране по подпозиции 2-=-9. Мотиви: оферта, която не отговаря на
предварително обявеното условие на поръчката по отношение на техническите характеристики на
изделието. За подпозиция 10 Възложителят изисква спринцовка 50сс, трикомпонентна /за
перфузори Вгаип/. ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД предлага спринцовка с кат. № 200599. Същата е
двукомпонентна. Съгласно каталога, същата не е предназначена за използване с перфузор. На
основание чл. 107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за
отстраняване от класиране по подпозиция 10. Мотиви: оферта, която не отговаря на
предварително обявеното условие на поръчката по отношение на техническите характеристики и
предназначение на изделието. За подпозиция 11 удължител за 50сс спринцовка /с дълж. не помалка от 150см /за перфузори Вгаип/, задължително съвместима с 50сс спринцовка по позиция
№10, ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД не посночва каталожен номер, нито описание на изделието.
Единствено посочва производител. В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ
НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.И 2, 1ж, Възложителят поставя условие за
представяне на Фирмени каталози, проспекти или други документи, от които да се установява по
безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя. В
Забележка към Техническата оферта Възложителят е поставил условие: За всеки един офериран
артикул задължително условие за допускане до класиране е всички колони да бъдат надлежно
попълнени. За подпозиция 11, ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД не е изпълнила условието на
Възлрожителя за попълнена колона „каталожен номер и/или търговско наименование с посочен
№ на стр. от каталога, където е описано изделието" и не е представил каталози, проспекти или
други документи, от които Комисията да установи по безспорен начин съответствието на
оферирания продукт с изискванията на възложителя. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията
предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по подпозиция 11. Мотиви:
неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата. За подпозиция 12
спринцовка за инсулин, ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД оферира изделие с кат. № 200599.
Спринцовките с кат. № 200599 не са предназначени за поставяне на инсулин. На основание чл.
107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране
по подпозиция 12. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявеното условие на
поръчката. За подпозиция 13 спринцовка за инсулин с неразделяща се от корпуса игла,
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД оферира изделие с кат. № 200599. Спринцовките с кат. № 200599 не
са предназначени за поставяне на инсулин. На основание чл. 107, т.2а от ЗОП, Комисията
предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по подпозиция 13. Мотиви:
оферта, която не отговаря на предварително обявеното условие на поръчката Поради условието
за комплексност на подпозиции 1-г13 и във връзка с мотивираното по-горе предложение за
отстраняване от класиране по подпозиции 2-=-13, на основание Чл.107, т.1 и т.2а от ЗОП,
Комисията предложи за отстраняване по комплексна подпозиция 1-г13 от обособена позиция 1
участника ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД. Мотиви: Оферта, която не отговаря на предварително
обявените: условия на поръчката по отношение на технически характеристики и условието на
Възложителя за: попълнена колона „каталожен номер и/или търговско наименование с посочен
№ на стр. от каталога, където е описано изделието" и представяне на каталози, проспекти или
други документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания
продукт с изискванията на възложителя. За подпозиция №14 Комплект две спринцовки плюс 1
брой тюбинг за инжектор марка Empower модел СТА, /във връзка с предварително обявената в
документацията опция/, Комисията изиска с писмо от участника да представи мостри на
оферирания консуматив по подпозицията. Същият представи в срок исканата мостра. Тя беше
тествана и специалистите от отделение Образна диагностика установиха пригодност за работа с
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наличния при Възложителя инжектор. Комисията допусна „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД до
класиране по подпозиция 14. Мотиви: оферта, която отговаря на предварително обявените
условия на поръчката. За обособена позиция 4 Хирургични игли и микроланцети: В Приложение
2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в
т.П 2, 1ж, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или
други документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания
продукт с изискванията на възложителя. За подпозиция 31, в техническото предложение
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД посочва стр. 24 от каталога, за страница, на която е описанието на
оферирания консуматив. Под номер 31 Възложителят изисква оферта за хирургични игли режещ
връх. На указаната стр. 24 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи:
скалпел еднократен, дръжка за скалпел, острие за скалпел, ланцети метални, ланцети
автоматични. Липсват технически параметри на хирургична игла режещ връх. Участникът не
представя каталог, проспект или описание на продукта. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП,
Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по подпозиция
31 от обособена позиция 4. Мотиви: неизпълнени условия, посочени в документацията за участие
в процедурата. В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА
УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени
каталози, проспекти или други документи, от които да се установява по безспорен начин
съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя. За подпозиция 32, в
техническото предложение ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД посочва стр. 24 от каталога, за страница,
на която е описанието на оферирания консуматив. Под номер 32 Възложителят изисква оферта за
хирургични обли игли. На указаната стр. 24 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са
следните консумативи: скалпел еднократен, дръжка за скалпел, острие за скалпел, ланцети
метални, ланцети автоматични. Липсват технически параметри на хирургична обла игла.
Участникът не представя каталог, проспект или описание на продукта. На основание чл. 107, т. 1
от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по
подпозиция 32
от обособена позиция 4.
Мотиви: неизпълнени условия, посочени в
документацията за участие в процедурата. За обособена позиция 6 Конци с атравматични игли,
нерезорбируеми, монофилни, обла игла: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя
условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други документи, от които да се
установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на
възложителя. За подпозиции 39-43, в техническото предложение ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
посочва стр. 24 от каталога, за страница, на която е описанието на оферирания консуматив. Под
номер 39-43 Възложителят изисква оферта за Конци с атравматични игли, нерезорбируеми,
монофилни, обла игла. На указаната стр. 24 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са
следните консумативи: скалпел еднократен, дръжка за скалпел, острие за скалпел, ланцети
метални, ланцети автоматични. Липсват технически параметри на Конци с атравматични игли,
нерезорбируеми, монофилни, обла игла. Участникът не представя каталог, проспект или описание
на продуктите. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ
ООД за отстраняване от класиране по комплексна подпозиция 39-43 от обособена позиция 6.
Мотиви: неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата. За
обособена позиция 7 Конци резорбируеми, монофилни, обла игла: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ
И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж,
Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други
документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт
с изискванията на възложителя. За подпозиции 44, 46 и 47, в техническото предложение
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД посочва съответно стр. 24, стр. 26 и стр. 27 от каталога, за страници,
на които е описанието на оферираните консумативи. Под номер 44, 46 и 47 Възложителят изисква
оферта за Конци резорбируеми, монофилни, обла игла. На стр. 24 от каталога на ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи: скалпел еднократен, дръжка за скалпел, острие за
скалпел, ланцети метални, ланцети автоматични. На стр. 26 от каталога на ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи: неутрални електроди, щипки за ЕКГ, електроди
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вакуумни, гел, електроди за ЕКГ. На стр.27 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са
следните консумативи: апарат за кръвно налягане, стетоскоп. Липсват технически параметри на
Конци резорбируеми, монофилни, обла игла. Участникът не представя каталог, проспект или
описание на продуктите. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради комплексност на
предложението, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране
по комплексна подпозиция 44-47 от обособена позиция 7. Мотиви: неизпълнени условия,
посочени в документацията за участие в процедурата. За обособена позиция 8 Конци
резорбируеми, плетени с покритие, обла игла: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя
условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други документи, от които да се
установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на
възложителя. За подпозиции 48-52, в техническото предложение ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
посочва стр. 24 от каталога, за страница, на която е описанието на оферирания консуматив. Под
номер 48-52 Възложителят изисква оферта за Конци резорбируеми, плетени с покритие, обла
игла. На указаната стр. 24 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи:
скалпел еднократен, дръжка за скалпел, острие за скалпел, ланцети метални, ланцети
автоматични. Липсват технически параметри на Конци резорбируеми, плетени с покритие, обла
игла. Участникът не представя каталог, проспект или описание на продуктите. На основание чл.
107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране
по комплексна подпозиция 48-52 от обособена позиция 8. Мотиви: неизпълнени условия,
посочени в документацията за участие в процедурата. За обособена позиция 9 Конци
Нерезорбируеми, монофилни, режеща игла за дермо-дермален шев: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ
И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж,
Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други
документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт
с изискванията на възложителя. За подпозиции 53 и 54, в техническото предложение ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД посочва стр. 24 от каталога, за страница, на която е описанието на оферирания
консуматив. Под номер 53 и 54 Възложителят изисква оферта за Конци Нерезорбируеми,
монофилни, режеща игла за дермо-дермален шев. На указаната стр. 24 от каталога на ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи: скалпел еднократен, дръжка за скалпел, острие за
скалпел, ланцети метални, ланцети автоматични. Липсват технически параметри на Конци
Нерезорбируеми, монофилни, режеща игла за дермо-дермален шев. Участникът не представя
каталог, проспект или описание на продуктите. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията
предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по комплексна подпозиция
53-54 от обособена позиция 9. Мотиви: неизпълнени условия, посочени в документацията за
участие в процедурата. За обособена позиция 13, подпозиция 70: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И
УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж,
Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други
документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт
с изискванията на възложителя. За подпозиция 70, в техническото предложение ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ не посочва нито каталожен номер, нито страница от каталог. В съответната графа е
повторено заданието на Възложителя, а именно: торакален катетер №28. В предложението
липсват технически параметри на оферирания консуматив. Участникът не представя данни,
каталог, проспект или описание на продукта. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията
предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по подпозиция 70 от
обособена позиция 13. Мотиви: неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в
процедурата. Във връзка с предварително обявената в документацията възможност, Комисията
изиска с писмо от участника „да представи мостри на оферираните консумативи по комплексна
подпозиция 77-80 от Обособена позиция 13. Участникът представи исканите мостри.
Специалистите констатираха съответствие с изискванията на Възложителя и Комисията допусна
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД до класиране по комплексна подпозиция 77-80. Мотиви: оферта,
която отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За обособена позиция 14
Ръкавици: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА
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УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени
каталози, проспекти или други документи, от които да се установява по безспорен начин
съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя. За подпозиция 83, в
техническото предложение ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД посочва стр. 26 от каталога, за страница,
на която е описанието на оферирания консуматив. Под номер 83 Възложителят изисква оферта за
операционни, хипоалергични, стерилни ръкавици. На указаната стр. 26 от каталога на ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи: неутрални електроди, щипки за ЕКГ, електроди
вакуумни, гел, електроди за ЕКГ. Липсват технически параметри на операционни, хипоалергични,
стерилни ръкавици. Участникът не представя каталог, проспект или описание на продуктите. На
основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване
от класиране по подпозиция 83 от обособена позиция 14. Мотиви: неизпълнени условия, посочени
в документацията за участие в процедурата. За обособена позиция 14 Ръкавици: В Приложение 2
УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П
2, 1ж, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други
документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт
с изискванията на възложителя. За подпозиция 84, в техническото предложение ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД посочва стр. 22 от каталога, за страница, на която е описанието на оферирания
консуматив. Под номер 84 Възложителят изисква оферта за ръкавици латекс, без пудра. На
указаната стр. 22 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи: гьодел,
кислородна маска Ешман, Небулайзер, Небулайзер с монщук, Въздуховод многократен, Носна
канюла, Маска ларенгиална, Аспирационен катетер Янкауер. Липсват технически параметри на
ръкавици латекс, без пудра. Участникът не представя каталог, проспект или описание на
продуктите. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
за отстраняване от класиране по подпозиция 84 от обособена позиция 14. Мотиви: неизпълнени
условия, посочени в документацията за участие в процедурата. За обособена позиция 14
Ръкавици: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА
УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени
каталози, проспекти или други документи, от които да се установява по безспорен начин
съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя. За подпозиция 85, в
техническото предложение ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД посочва стр. 25 от каталога, за страница,
на която е описанието на оферирания консуматив. Под номер 85 Възложителят изисква оферта за
ръкавици еднократни, полиетилен. На указаната стр. 25 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ
ООД са следните консумативи: атравматична хирургична игла, федериращо ухо, хирургичен
конец със или без атравматична игла. Липсват технически параметри на ръкавици еднократни,
полиетилен. Участникът не представя каталог, проспект или описание на продуктите. На
основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване
от класиране по подпозиция 85 от обособена позиция 14. Мотиви: неизпълнени условия, посочени
в документацията за участие в процедурата. За обособена позиция 16 подпозиция 92
Възложителят
изисква
Самозареждаща
се
СИСТЕМА
ЗА
ИНФУЗИЯ
НА
ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ -С ПЛАСТМАСОВА ИГЛА И ВЪЗДУХОВЗИМАЩ
КАНАЛ, накрайник луер-лок, хидрофобен и хидрофилен филтър. ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
оферира консуматив с кат. № 200811 Система кръвопреливна с пластмасова игла. На основание
Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от
класиране по подпозиция 92 от обособена позиция 16. Мотиви: оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката. За обособена позиция 16 подпозиция 93
Възложителят изисква Инфузионни системи с метална игла, винтов край към кръвния път,
наконечник с филтър на въздуховода /не филтър във въздуховода/, спирателни кранчета с изрядна
функция, остри метални игли, прецизен дозатор. ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД оферира
консуматив с кат. № 2001826 Система инфузионна с пластмасова игла. На основание Чл.107,
т.2а от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по
подпозиция 93 от обособена позиция 16. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката. За обособена позиция 16 подпозиция 94 Възложителят изисква
системи за сондово хранене. ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД оферира консуматив с кат. № 200427
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Система инфузионна с метална игла. Система за сондово хранене и инфузионна система са два
различни консуматива. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по подпозиция 94 от обособена позиция 16.
Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За
обособена позиция 18, подпозиция 111 Микроепруветки СУЕ, участникът „ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ" ООД в техническата оферта е посочил изделие с кат. № 56165616605 на стр. 7 от
каталога. В представените от участника каталози липсва изделие с цитирания каталожен номер.
Участникът не представя каталог, проспект или описание на продукта. На основание чл. 107, т.1
от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по
подпозиция 111 от обособена позиция 18. Мотиви: неизпълнени условия, посочени в
документацията за участие в процедурата.
За обособена позиция 43, подпозиция 63 Пинсети
15см участникът ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД посочва, че производителят не е предоставил
каталог на изделието. В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя условие за
представяне на Фирмени каталози, проспекти или други документи, от които да се установява по
безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя. На
основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предлага ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване
от процедурата по подпозиция 63 от обособена позиция 43. Мотиви: неизпълнено условие,
посочено в документацията за участие. За обособена позиция 43, подпозиция 64 Кохери 15см
участникът ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД посочва, че производителят не е предоставил каталог на
изделието. В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА
УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени
каталози, проспекти или други документи, от които да се установява по безспорен начин
съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя. На основание Чл.107, т.1
от ЗОП, Комисията предлага ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от процедурата по
подпозиция 64 от обособена позиция 43. Мотиви: неизпълнено условие, посочено в
документацията за участие. Във връзка с възникване на хипотезата на Чл.72, ал.1 от ЗОП, от
участника беше поискана обосновка на начина на ценообразуване по определени подпозиции от
предмета на поръчката. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД представи искания документ в
законоустановения срок. В обосновката си участникът посочва допусната техническа грешка при
офериране на цената за подпозиции 49 и 50 от обособена позиция 43. Възложителят изисква
стерилни конумативи по подпозициите, а участникът е оферирал цена за нестерилни такива. На
основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД за
отстраняване от класиране по подпозиции 49 и 50 от обособена позиция 43. Мотиви: Оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката - предлаганият консуматив
не е стерилен. За останалите подпозиции Комисията прие обосновката. Мотиви: Участникът се
позовава на директен внос, собствени транспортни средства, складова база, ползване на
едногодишен стоков кредит от фирмите-производителки, голяма производствена и търговска
отстъпка. Резултатът от класирането е отразен в таблица-класиране, неразделна част от настоящия
доклад.
6. Класирането е посочено в таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад

7. Комисията предложи за отстраняване от процедурата:
„АКВАХИМ" АД
Мотиви: Участникът не е изпълнил условието, посочено в документацията - техническата
оферта да бъде представена на оптичен носител. В Приложение №2 „УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ" Възложителят е поставил изискване за
представяне на техническата оферта на оптичен носител и е указал, че основание за отстраняване
от процедурата е и оферта, която не е окомплектована и структурирана, съгласно изискванията на
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ЗОП и Възложителя. Условието за оптичен носител е поставено от Възложителя с цел съставяне
от страна на Комисията на сравнителна таблица на предложените оферти. Неизпълнението от
страна на участника на това условие води до невъзможност Комисията да отрази офертата на
участника в сравнителна таблица, която следва да се състави в изпълнение разпоредбите на ЗОП и
ППЗОП.
На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи „АКВАХИМ" АД за
отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.
Комисията предложи за отстраняване от подпозиции по процедурата:
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
Мотиви:
Участникът не е изпълнил изискванията на ППЗОП и условието, посочено в
документацията - да бъде представено предложение за изпълнение на поръчката за обособената
позиция. За обособена позиция 19 участникът не представя техническо предложение по смисъла
на Чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП: липсват предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спесификации и изисквания на възложителя; декларация за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата; описание на
стоките, които ще се доставят. На електронния носител липсва техническо предложение по ОП 19.
В описа на позициите за които „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД участва, е отбелязана и обособена
позиция 19. За същата е представен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за ОП №19. В
Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в
процедурата, като основание за отстраняване от участие е посочено оферта, която не е
окомплектована и структурирана, съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя. На основание
Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от
процедурата по обособена позиция 19.
Участникът не е изпълнил условието, посочено в документацията - техническата оферта да
бъде представена и на оптичен носител. Условието е поставено от Възложителя с цел съставяне от
страна на Комисията на сравнителна таблица на предложените оферти. Неизпълнението от страна
на участника на това условие води до невъзможност Комисията да отрази офертата на участника в
сравнителна таблица, която следва да се състави в изпълнение разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. За
обособена позиция 27 липсва запис на електрониния носител на оферта. В Приложение 2
УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата,
Възложителят е поставил изискване техническата оферта да бъде представена и на електронен
носител. Като основание за отстраняване от участие е посочено промяна на файла, както и оферта,
която не е окомплектована и структурирана, съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя.
Липсващ файл на техническото предложение на електронен носител е неизпълнено условие на
процедурата по отношение на окомплектоване и представяне на офертата. На основание Чл.107,
т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от процедурата по
обособена позиция 27.
Участникът не е изпълнил условието, посочено в документацията - техническата оферта да
бъде представена и на оптичен носител. Условието е поставено от Възложителя с цел съставяне от
страна на Комисията на сравнителна таблица на предложените оферти. Неизпълнението от страна
на участника на това условие води до невъзможност Комисията да отрази офертата на участника в
сравнителна таблица, която следва да се състави в изпълнение разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. о
За обособена позиция 29 липсва запис на електрониния носител на оферта. В Приложение 2
УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата,
Възложителят е поставил изискване техническата оферта да бъде представена и на електронен
носител. Като основание за отстраняване от участие е посочено промяна на файла, както и оферта,
която не е окомплектована и структурирана, съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя.
Липсващ файл на техническото предложение на електронен носител е неизпълнено условие на
Възложителя по отношение на окомплектоване и представяне на офертата. На основание Чл.107,
т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от процедурата по
обособена позиция 29.
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Оферта, която не отговаря на предварително обявените: условия на поръчката по
отношение на технически характеристики и условието на Възложителя за: попълнена колона
„каталожен номер и/или търговско наименование с посочен № на стр. от каталога, където е
описано изделието" и представяне на каталози, проспекти или други документи, от които да се
установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на
възложителя. За обособена позиция 1 Спринцовки ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за подпозиции
2-=-9 оферира изделия с кат. № 200599 - двусъставни спринцовки. Изискването на Възложителя е
спринцовките да притежават СТОПИРАЩОТО УПЛЪТНЕНИЕ НА БУТАЛОТО ОТ
СИНТЕТИЧНА ГУМА. Предложените спринцовки са без уплътнение. На основание чл. 107, т.2а
от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по
подпозиции 2-=-9. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявеното условие на
поръчката по отношение на техническите характеристики на изделието. За подпозиция 10
Възложителят изисква спринцовка 50сс, трикомпонентна /за перфузори Вгаип/. ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД предлага спринцовка с кат. № 200599. Същата е двукомпонентна. Съгласно
каталога, същата не е предназначена за използване с перфузор. На основание чл. 107, т.2а от ЗОП,
Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по подпозиция
10. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявеното условие на поръчката по
отношение на техническите характеристики и предназначение на изделието. За подпозиция 11
удължител за 50сс спринцовка /с дълж. не по-малка от 150см /за перфузори Вгаип/, задължително
съвместима с 50сс спринцовка по позиция №10, ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД не посночва
каталожен номер, нито описание на изделието. Единствено посочва производител. В Приложение
2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в
т.П 2, 1ж, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или
други документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания
продукт с изискванията на възложителя. В Забележка към Техническата оферта Възложителят е
поставил условие: За всеки един офериран артикул задължително условие за допускане до
класиране е всички колони да бъдат надлежно попълнени. За подпозиция 11, ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД не е изпълнила условието на Възлрожителя за попълнена колона „каталожен
номер и/или търговско наименование с посочен № на стр. от каталога, където е описано
изделието" и не е представил каталози, проспекти или други документи, от които Комисията да
установи по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на
възложителя. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ
ООД за отстраняване от класиране по подпозиция 11. Мотиви: неизпълнени условия, посочени в
документацията за участие в процедурата. За подпозиция 12 спринцовка за инсулин, ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД оферира изделие с кат. № 200599. Спринцовките с кат. № 200599 не са
предназначени за поставяне на инсулин. На основание чл. 107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по подпозиция 12. Мотиви: оферта,
която не отговаря на предварително обявеното условие на поръчката. За подпозиция 13
спринцовка за инсулин с неразделяща се от корпуса игла, ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД оферира
изделие с кат. № 200599. Спринцовките с кат. № 200599 не са предназначени за поставяне на
инсулин. На основание чл. 107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за
отстраняване от класиране по подпозиция 13. Мотиви: оферта, която не отговаря на
предварително обявеното условие на поръчката Поради условието за комплексност на
подпозиции l-j-13 и във връзка с мотивираното по-горе предложение за отстраняване от класиране
по подпозиции 2-г13, на основание Чл.107, т.1 и т.2а от ЗОП, Комисията предложи за
отстраняване по комплексна подпозиция 1-г13 от обособена позиция 1 участника ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД.
Неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата. За обособена
позиция 4 Хирургични игли и микроланцети: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя
условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други документи, от които да се
установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на
възложителя. За подпозиция 31, в техническото предложение ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
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посочва стр. 24 от каталога, за страница, на която е описанието на оферирания консуматив. Под
номер 31 Възложителят изисква оферта за хирургични игли режещ връх. На указаната стр. 24 от
каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи: скалпел еднократен, дръжка
за скалпел, острие за скалпел, ланцети метални, ланцети автоматични. Липсват технически
параметри на хирургична игла режещ връх. Участникът не представя каталог, проспект или
описание на продукта. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предлага ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по подпозиция 31 от обособена позиция 4. В
Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в
процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози,
проспекти или други документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на
оферирания продукт с изискванията на възложителя. За подпозиция 32, в техническото
предложение ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД посочва стр. 24 от каталога, за страница, на която е
описанието на оферирания консуматив. Под номер 32 Възложителят изисква оферта за
хирургични обли игли. На указаната стр. 24 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са
следните консумативи: скалпел еднократен, дръжка за скалпел, острие за скалпел, ланцети
метални, ланцети автоматични. Липсват технически параметри на хирургична обла игла.
Участникът не представя каталог, проспект или описание на продукта. На основание чл. 107, т. 1
от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по
подпозиция 32 от обособена позиция 4. За обособена позиция 6 Конци с атравматични игли,
нерезорбируеми, монофилни, обла игла: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя
условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други документи, от които да се
установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на
възложителя. За подпозиции 39-43, в техническото предложение ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
посочва стр. 24 от каталога, за страница, на която е описанието на оферирания консуматив. Под
номер 39-43 Възложителят изисква оферта за Конци с атравматични игли, нерезорбируеми,
монофилни, обла игла. На указаната стр. 24 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са
следните консумативи: скалпел еднократен, дръжка за скалпел, острие за скалпел, ланцети
метални, ланцети автоматични. Липсват технически параметри на Конци с атравматични игли,
нерезорбируеми, монофилни, обла игла. Участникът не представя каталог, проспект или описание
на продуктите. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ
ООД за отстраняване от класиране по комплексна подпозиция 39-43 от обособена позиция 6. За
обособена позиция 7 Конци резорбируеми, монофилни, обла игла: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ
И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж,
Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други
документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт
с изискванията на възложителя. За подпозиции 44, 46 и 47, в техническото предложение
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД посочва съответно стр. 24, стр. 26 и стр. 27 от каталога, за страници,
на които е описанието на оферираните консумативи. Под номер 44, 46 и 47 Възложителят изисква
оферта за Конци резорбируеми, монофилни, обла игла. На стр. 24 от каталога на ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи: скалпел еднократен, дръжка за скалпел, острие за
скалпел, ланцети метални, ланцети автоматични. На стр. 26 от каталога на ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи: неутрални електроди, щипки за ЕКГ, електроди
вакуумни, гел, електроди за ЕКГ. На стр.27 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са
следните консумативи: апарат за кръвно налягане, стетоскоп. Липсват технически параметри на
Конци резорбируеми, монофилни, обла игла. Участникът не представя каталог, проспект или
описание на продуктите. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради комплексност на
предложението, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране
по комплексна подпозиция 44-47 от обособена позиция 7. За обособена позиция 8 Конци
резорбируеми, плетени с покритие, обла игла: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.Н 2, 1ж, Възложителят поставя
условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други документи, от които да се
установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на
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възложителя. За подпозиции 48-52, в техническото предложение ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
посочва стр. 24 от каталога, за страница, на която е описанието на оферирания консуматив. Под
номер 48-52 Възложителят изисква оферта за Конци резорбируеми, плетени с покритие, обла
игла. На указаната стр. 24 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи:
скалпел еднократен, дръжка за скалпел, острие за скалпел, ланцети метални, ланцети
автоматични. Липсват технически параметри на Конци резорбируеми, плетени с покритие, обла
игла. Участникът не представя каталог, проспект или описание на продуктите. На основание чл.
107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране
по комплексна подпозиция 48-52 от обособена позиция 8. За обособена позиция 9 Конци
Нерезорбируеми, монофилни, режеща игла за дермо-дермален шев: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ
И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.И 2, 1ж,
Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други
документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт
с изискванията на възложителя. За подпозиции 53 и 54, в техническото предложение ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД посочва стр. 24 от каталога, за страница, на която е описанието на оферирания
консуматив. Под номер 53 и 54 Възложителят изисква оферта за Конци Нерезорбируеми,
монофилни, режеща игла за дермо-дермален шев. На указаната стр. 24 от каталога на ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи: скалпел еднократен, дръжка за скалпел, острие за
скалпел, ланцети метални, ланцети автоматични. Липсват технически параметри на Конци
Нерезорбируеми, монофилни, режеща игла за дермо-дермален шев. Участникът не представя
каталог, проспект или описание на продуктите. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията
предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по комплексна подпозиция
53-54 от обособена позиция 9. За обособена позиция 13, подпозиция 70: В Приложение 2
УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П
2, 1ж, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други
документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт
с изискванията на възложителя. За подпозиция 70, в техническото предложение ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ не посочва нито каталожен номер, нито страница от каталог. В съответната графа е
повторено заданието на Възложителя, а именно: торакален катетер №28. В предложението
липсват технически параметри на оферирания консуматив. Участникът не представя данни,
каталог, проспект или описание на продукта. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията
предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по подпозиция 70 от
обособена позиция 13. За обособена позиция 14 Ръкавици: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И
УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж,
Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други
документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт
с изискванията на възложителя. За подпозиция 83, в техническото предложение ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД посочва стр. 26 от каталога, за страница, на която е описанието на оферирания
консуматив. Под номер 83 Възложителят изисква оферта за операционни, хипоалергични,
стерилни ръкавици. На указаната стр. 26 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са следните
консумативи: неутрални електроди, щипки за ЕКГ, електроди вакуумни, гел, електроди за ЕКГ.
Липсват технически параметри на операционни, хипоалергични, стерилни ръкавици. Участникът
не представя каталог, проспект или описание на продуктите. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП,
Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по подпозиция
83 от обособена позиция 14. За обособена позиция 14 Ръкавици: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И
УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж,
Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други
документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт
с изискванията на възложителя. За подпозиция 84, в техническото предложение ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД посочва стр. 22 от каталога, за страница, на която е описанието на оферирания
консуматив. Под номер 84 Възложителят изисква оферта за ръкавици латекс, без пудра. На
указаната стр. 22 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД са следните консумативи: гьодел,
кислородна маска Ешман, Небулайзер, Небулайзер с монщук, Въздуховод многократен, Носна
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канюла, Маска ларенгиална, Аспирационен катетер Янкауер. Липсват технически параметри на
ръкавици латекс, без пудра. Участникът не представя каталог, проспект или описание на
продуктите. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
за отстраняване от класиране по подпозиция 84 от обособена позиция 14. За обособена позиция 14
Ръкавици: В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА
УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени
каталози, проспекти или други документи, от които да се установява по безспорен начин
съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя. За подпозиция 85, в
техническото предложение ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД посочва стр. 25 от каталога, за страница,
на която е описанието на оферирания консуматив. Под номер 85 Възложителят изисква оферта за
ръкавици еднократни, полиетилен. На указаната стр. 25 от каталога на ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ
ООД са следните консумативи: атравматична хирургична игла, федериращо ухо, хирургичен
конец със или без атравматична игла. Липсват технически параметри на ръкавици еднократни,
полиетилен. Участникът не представя каталог, проспект или описание на продуктите. На
основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване
от класиране по подпозиция 85 от обособена позиция 14. За обособена позиция 18, подпозиция
111 Микроепруветки СУЕ, участникът „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД в техническата оферта е
посочил изделие с кат. № 56165616605 на стр. 7 от каталога. В представените от участника
каталози липсва изделие с цитирания каталожен номер. Участникът не представя каталог,
проспект или описание на продукта. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по подпозиция 111 от обособена
позиция 18. За обособена позиция 43, подпозиция 63 Пинсети 15см участникът ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД посочва, че производителят не е предоставил каталог на изделието. В
Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в
процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози,
проспекти или други документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на
оферирания продукт с изискванията на възложителя. На основание Чл. 107, т. 1 от ЗОП, Комисията
предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от процедурата по подпозиция 63 от
обособена позиция 43. За обособена позиция 43, подпозиция 64 Кохери 15см участникът
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД посочва, че производителят не е предоставил каталог на изделието.
В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в
процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози,
проспекти или други документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на
оферирания продукт с изискванията на възложителя. На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията
предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от процедурата по подпозиция 64 от
обособена позиция 43.
Оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За обособена
позиция 16 подпозиция 92 Възложителят изисква Самозареждаща се СИСТЕМА ЗА ИНФУЗИЯ
НА ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ -С ПЛАСТМАСОВА ИГЛА И ВЪЗДУХОВЗИМАЩ
КАНАЛ, накрайник луер-лок, хидрофобен и хидрофилен филтър. ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
оферира консуматив с кат. № 200811 Система кръвопреливна с пластмасова игла. На основание
Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от
класиране по подпозиция 92 от обособена позиция 16. За обособена позиция 16 подпозиция 93
Възложителят изисква Инфузионни системи с метална игла, винтов край към кръвния път,
наконечник с филтър на въздуховода /не филтър във въздуховода/, спирателни кранчета с изрядна
функция, остри метални игли, прецизен дозатор. ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД оферира
консуматив с кат. № 2001826 Система инфузионна с пластмасова игла. На основание Чл.107,
т.2а от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по
подпозиция 93 от обособена позиция 16. За обособена позиция 16 подпозиция 94 Възложителят
изисква системи за сондово хранене. ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД оферира консуматив с кат. №
200427 Система инфузионна с метална игла. Система за сондово хранене и инфузионна система
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са два различни консуматива. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи ИСТЛИНК
БЪЛГАРИЯ ООД за отстраняване от класиране по подпозиция 94 от обособена позиция 16.
Допусната техническа грешка при офериране на цена. В обосновката си участникът
„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД посочва допусната техническа грешка при офериране на цената за
подпозиции 49 и 50 от обособена позиция 43. Възложителят изисква стерилни конумативи по
подпозициите, а участникът е оферирал цена за нестерилни такива. На основание Чл.107, т.2а от
ЗОП, Комисията предложи „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД за отстраняване от класиране по
подпозиции 49 и 50 от обособена позиция 43.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
Мотиви:
Оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Предложените спринцовки са двусъставни, при изискване на Възложителя за трисъставни
спринцовки. За обособена позиция 1 Спринцовки, за подпозиции 2, 3, 4, 6 и 8 участникът
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД оферира двусъставни спринцовки. Изискване на Възложителя е
наличие на СТОПИРАЩОТО УПЛЪТНЕНИЕ НА БУТАЛОТО ОТ СИНТЕТИЧНА ГУМА - БЕЗ
ЛАТЕКС. Оферираните двусъставни спринцовки не притежават исканото уплътнение. Поради
условието за комплексност на подпозиции 1 -=-13, на основание Чл. 107, т.2, буква а от ЗОП,
Комисията предлага СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД за отстраняване от подпозиции 1-13. За
обособена позиция 16 подпозиция 93 Възложителят изисква Инфузионни системи с метална
игла, винтов край към кръвния път, наконечник с филтър на въздуховода /не филтър във
въздуховода/, спирателни кранчета с изрядна функция, остри метални игли, прецизен дозатор.
Във връзка с предварително обявената в документацията опция, Комисията изиска с писмо из. №
550 / 20.04.2018г от участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД да представи мостра на оферираната
система по подпозицията. След съпоставка на техническите характеристики на предоставената
мостра с изискванията на Възложителя, Комисията установи, че оферираната от „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД инфузионна система не отговаря на условието на Възложителя по отношение на
технически характеристики, а именно: не е с винтов край към кръвния път. На основание Чл.107,
т.2, буква а от ЗОП, Комисията предложи „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД за отстраняване от
класиране по подпозиция 93 от ОП 16.
Неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата. За обособена
позиция №13 Катетри, подпозиция №74 Ендобронхиални аспирационни катетри /№8, №10, №12
дължина 52 см/, участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД оферира продукт, производство на
Момина крепост, посочвайки в колона „каталожен номер и/или търговско наименование с
посочен № на стр. от каталога, където е описано изделието" следното: 306108, 306110, 306112 /
СОНДА ендобронх. Аспирация / Стр.от 9 до 10 от техническото предложение за ОП13. На
страница 9 до 10 в представения каталог са описани следните консумативи: катетер урологичен
Нелатон, катетер ректален, катетер за плеврална пункция, сонда за трахеална аспирация № 6, №8
и №10 с дължина 250мм, сонда за хранене на недоносени деца. Ендобронхиални аспирационни
катетри №8, №10 и №12 с дължина 52 см. с посочените каталожен номер не са описани. Липсват
технически параметри и описание на искания консуматив. В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И
УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж,
Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други
документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт
с изискванията на възложителя. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД за отстраняване от класиране по подпозиция 74 от обособена
позиция 13.
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„АГАРТА - ЦМ" ЕООД
Мотиви:
Неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата. За обособена
позиция 12, участникът „АГАРТА-ЦМ" ЕООД не представя ценова оферта на хартиен носител. В
плика с надпис „Предлагани ценови параметри ОП12 Ном. единици №№64, 65, 66, 67,68" е
приложено подписано на хартиен носител Техническо предложение за ОП 12 /по образец
Приложение №4/ и файл на диск с ценова оферта по ОП 12. Файлът не е подписан с електронен
подпис. На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване от оценка и
класиране по ОП 12 „АГАРТА-ЦМ" ЕООД. Мотиви: участникът не е изпълнинл условието на
документацията в плика с надпис „Предлагани ценови параметри да представи подписано и
подпечатоно ценово предложение по образец на Възложителя/. Липсва ценова оферта, подписана
и подпечатана от участника. За обособена позиция №13 Катетри, подпозиция №74
Ендобронхиални аспирационни катетри /№8, №10, №12 дължина 52 см/, участникът „АГАРТА ЦМ" ЕООД оферира продукт, производство на Момина крепост, посочвайки в колона „каталожен
номер и/или търговско наименование с посочен № на стр. от каталога, където е описано
изделието" следното: Ендобронхиални аспирационни катетри /№8, №10, №12 - стр. № 72-73. На
страница 72-73 в представения каталог са описани следните консумативи: катетер урологичен
Нелатон, катетер ректален, катетер за плеврална пункция, сонда за трахеална аспирация № 6, №8
и №10 с дължина 250мм, сонда за хранене на недоносени деца. Ендобронхиални аспирационни
катетри №8, №10 и №12 с дължина 52 см. не са описани. Липсват технически параметри и
описание на искания консуматив. В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ
НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1ж, Възложителят поставя условие за
представяне на Фирмени каталози, проспекти или други документи, от които да се установява по
безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя. На
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, Комисията предложи „АГАРТА - ЦМ" ЕООД за отстраняване от
класиране по подпозиция 74 от обособена позиция 13.
Оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За обособена
позиция 16 подпозиция 93 Възложителят изисква Инфузионни системи с метална игла, винтов
край към кръвния път, наконечник с филтър на въздуховода /не филтър във въздуховода/,
спирателни кранчета с изрядна функция, остри метални игли, прецизен дозатор. Във връзка с
предварително обявената в документацията опция, Комисията изиска с писмо из. № 544 /
20.04.2018г от участника „АГАРТА-ЦМ" ЕООД да представи мостра на оферираната система по
подпозицията. След съпоставка на техническите характеристики на предоставената мостра с
изискванията на Възложителя, Комисията установи, че оферираната от „АГАРТА-ЦМ" ЕООД
инфузионна система не отговаря на условието на Възложителя по отношение на технически
характеристики, а именно: не е с винтов край към кръвния път. На основание Чл.107, т.2, буква а
от ЗОП, Комисията предложи „АГАРТА-ЦМ" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция
93 от ОП 16. За обособена позиция 20 подпозиция 126 Възложителят изисква Силиконови
лепенки лента. Участникът „АГАРТА-ЦМ" ЕООД оферира консуматив SafeLINE D E R M 6/7.
Оферираната от участника лепенка не е лента, а фиксирана лепенка с размер 6/7см. На основание
Чл.107, т.2, буква а от ЗОП, Поради изискване за комплексност на офертата, Комисията предложи
„АГАРТА-ЦМ" ЕООД за отстраняване от класиране по комплексна подпозиция 122-126.

„ЕКОМЕТ-90" ЕООД
Мотиви:
Оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За обособена
позиция 16 подпозиция 93 Възложителят изисква Инфузионни системи с метална игла, винтов
край към кръвния път, наконечник с филтър на въздуховода /не филтър във въздуховода/,
спирателни кранчета с изрядна функция, остри метални игли, прецизен дозатор. Във връзка с
предварително обявената в документацията опция, Комисията изиска с писмо из. № 546 /
20.04.2018г от участника „ЕКОМЕТ-90" ЕООД да представи мостра на оферираната система по
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подпозицията. След съпоставка на техническите характеристики на предоставената мостра с
изискванията на Възложителя, Комисията установи, че оферираната от „ЕКОМЕТ-90" ЕООД
инфузионна система не отговаря на условието на Възложителя по отношение на технически
характеристики, а именно: не е с винтов край към кръвния път. На основание Чл.107, т.2, буква а
от ЗОП, Комисията предложи „ЕКОМЕТ-90" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция
93 от ОП 16.
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Мотиви:
Оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За обособена
позиция 18, подпозиция 111 Микроепруветки СУЕ, участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
оферира консуматив,към който не е налична скала за отчитане на СУЕ. Предвид невъзможността
за отчитане на показателя СУЕ, поради липсата на скала, на основание Чл.107, т.2, буква а от
ЗОП, Комисията предлага „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД за отстраняване от класиране по
подпозиция 111 от обособена позиция 18. Във връзка с предоставена мостра на консуматива по
подпозиция 117, Комисията установи, че хартията, оферирана от участника е за друг модел апарат
HP и не е съвместима с апарата на Възложителя. На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП,
Комисията предложи „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД за отстраняване от подпозиция 117 от
обособена позиция 19.
„ОПТИМ КО" ООД
Мотиви:
Участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията за участие. Във връзка с
предварително обявената в документацията възможност, Комисията изиска с писмо изх. № 549 /
20.04.2018г от участника „ОПТИМ КО" ООД да представи мостра на оферирания консуматив по
подпозиция 68 от Обособена позиция 31. Участникът не представи исканата мостра. Приложение
2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в
част II.2.1: Възложителят си запазва правото в случай на нужда да изиска от участниците
предоставянето на мостри с цел доказване съответствието с техническите изисквания._„ОПТИМ
КО" ООД не изпълни това условие. На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предлага
„ОПТИМ КО" ООД за отстраняване от класиране по подпозиция 68 от обособена позиция 31.

„ЛИОН"ЕООД
Мотиви:
Нереално ниска цена. Участникът „ЛИОН" ЕООД обосновава ниската цена за подпозиция
69 от обособена позиция 13 с обстоятелството, че е изключителен представител и дистрибутор на
производителя Унимакс и в резултат на дългогодишното сътрудничество с тях, им се предоставят
много добри условия и преференциални цени. Също така притежанието на собствени складове и
транспортни средства, намаляващи разходите по доставката, както и директния внос от
производителя, са посочени като фактори, допринасящи за ниската цена. Цената от 0,016лв. за
катетер Нелатон е нереално ниска, независимо от изтъкнатите от участника обстоятелства. В
предходната процедура /от 2016 год./, „ЛИОН" ЕООД оферира същия консуматив на цена от
0,183 лв. Комисията не прие обосновката на „ЛИОН" ЕООД и на основание Чл.107, т.З, предложи
участника за отстраняване от класиране по подпозиция 69 от обособена позиция 13.

„ХИМТЕКС" ООД
Мотиви:
Нереално ниска цена. Участникът „ХИМТЕКС" ООД обосновава цените с изключителното
си представителство на фирмите - производителки, чиито консумативи оферира, както и със
собствената складова база и транспорт, с големия брой лечебни заведения, с които дружеството
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е в договорни отношения. По отношение на подпозиция 111 от обособена позиция 18,
Комисията счита, че не може да приеме посочените от участника обстоятелства, поради
досегашен незадоволителен опит на Възложителя с предлагания консуматив на производителя
Делталаб с кат. № 601006. Микроепруветките не са окомплектовани с пипета, което
възпрепятства отчитането на СУЕ. В Приложение №8 Методика за определяне на
комплексната оценка на офертата, Възложителят е посочил: Продукти, с които лечебното
заведение има отрицателен предишен опит няма да бъдат допускани до класиране. Предвид
незадоволителния опит на Възложителя с този консуматив, Комисията отчита, че ниската цена
се дължи на липсата на окомплектованост на микроепруветките, не прие обосновката по тази
подпозиция и предложи „ХИМТЕКС" ООД за отстраняване по подпозиция 111 от Обособена
позиция 18.
„МТИ"ООД
Мотиви:
Допусната техническа грешка при офериране на цена. В обосновката си участникът „МТИ"
ООД посочва допусната техническа грешка при офериране на цената за подпозиция 213 от
обособена позиция 27. Комисията предлага „МТИ" ООД за отстраняване от класиране по
подпозиция 213 от обособена позиция 27.
8. Мотиви за допускане:
Допуснатите до класиране участници са представили оферти, които отговарят на изискванията на
ЗОП и ППЗОП и на изискванията, поставените от Възложителя. За участниците не са налице
основания за отстраняване, свързани с личното състояние и/или критериите за подбор.

9. Комисията предлага на ръководството на МБАЛББ „Света София" ЕАД да сключи договори за
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви с участниците, класирани на
първите места по съответните подпозиции, по цени, съгласно таблица-класиране.

Приложения:
1. Протокол №1 от 05.02.2018г.
2. Протокол №2 от
05.2018г.
3. Сравнителна таблица - класиране на офертите

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ламбрева
ЧЛЕНОВЕ:
1. доц. д-р Й. Ямакова
2. доц. д-р Милка Маркбва
3. проф. д-р Янина Славова
4. Иванка Йорданова 5. Анна Малечкова 6. Елеонора Стойнова -
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