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ПРОТОКОЛ № 1
отдейността на комисия, назначена със Заповед № 2426/27.11.2019 г. на Изпълнителния
директор на „Втора МБАЛ - София” ЕАД, за провеждане
на открита процедура за възлагане на обществена поръчка c предмет:
„Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за нуждите на
„Втора МБАЛ - София” ЕАД”
На 27.11.2019 год. в 10.00 ч., в сградата на „Втора МБАЛ - София” ЕАД гр. София,
бул. Христо Ботев 120, ет. 4 - Библиотека се събра комисията, назначена със Заповед №
2427/27.11.2019 г. на изпълнителния директор на „Втора МБАЛ - София” ЕАД гр. София,
доц. д-р Стефан Узунов, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена
поръчка c предмет: „Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две
години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, в състав:
Председател: м.ф. Анна Любчова Тодорова - р-л „Болнична аптека“
Членове:
1. проф. Пламен Маринов Гацов - началник на „Клиника по кардиология“;
2. Самуил Пашов Асенов - гл. юрисконсулт;
3. Красимира Горанова Димитрова - гл. медицинска сестра;
4. Вилиана Станимирова Петрова - счетоводител.
Резервни членове:
1. Благовеста Ботева Велидолска - специалист обществени поръчки в сектор
„ПООП“;
2. Виолета Пламенова Митова - счетоводител;
6. Аделина Милчова Милушева - мед. сестра в „Отделение за инвазивна
диагностика“.
за извършване на преглед на постъпилите документи, оценка и класиране на подадените от
участниците оферти, съгласно Решение за откриване на обществена поръчка № 938861 и
Обявление № 938865 в Регистър на обществените поръчки на АОП, относно избор на
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изпълнител и сключване на договор c предмет: „Доставка по заявка на медицински
консуматив за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”.
Съгласно протокол c изх. № В-2475/27.11.2019 r., съставена от Даниела Станчева деловодител, в Деловодството на „Втора МБАЛ - София” ЕАД до 26.11.2019 г. - 16.00 ч. са
постъпили 8 (осем) оферти за участие в обществена поръчка c предмет: „Доставка по заявка
на медицински консуматив за срок отдве години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”,
а именно:
1. „Медикалпарк“ ЕООД c рег. №1/15.11.2019 г. - подадена в 10:32 ч.;
2. „Инфомед“ ЕООД - рег. № 2/20.11.2019 г. - подадена в 10:20 ч.;
3. „Медисофтис“ ЕООД - рег. № 3/25.11.2019 г. - подадена в 14:44 ч.;

4. „РСР“ ЕООД - рег. №4/26.11.2019 г. - подадена в 09:55 ч.;
5. „Медилон“ ЕООД - рег. № 5/26.11.2019 г. - подадена в 11:15 ч.;
6. „Екос Медика“ ООД - рег. № 6/26.11.2019 г. - подадена в 11:20 ч.;
7. „Б. Браун Медикал“ ЕООД - рег. № 7/26.11.2019 г. - подадена в 12:44 ч.;
8. „Истлинк България“ ООД - рег. № 8/26.11.2019 г. - подадена в 15:45 ч.
След крайния срок, посочен в обявлението на обществената поръчка за получаване
на офертите, в деловодството на „Втора МБАЛ - София” ЕАД” е депозирана 1 (един) брой
оферта изпратена от „Елпак Лизинг“ ЕООД. Същата е получена чрез куриерска фирма на
27.11.2019 г. в 10:53 часа. Комисията не приема за разглеждане офертата на основание
чл.48, ал.З от ППЗОП (редакция действаща до 01.11.2019 r.).
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП.
На заседанието на комисията не се яви представител на участниците.
Съгласно чл. 54, ал. 3 ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда
на тяхното постъпване както следва:
1. Оферта c рег. № 1/15.11.2019г. подадена в 10:32 часа от фирма „Медикалпарк“ ЕООД,
ЕИК: 20072727980, вписано в Агенцията по вписванията със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Васил Априлов“ 56 и адрес за кореспонденция: гр.
Пловдив, п.к. 4000, бул. „Васил Априлов“ 56.
Дружеството се представлява от Емил Ангелов, в качеството си на управител.
тел.: +359 32 99 22 99: +359 878 55 09 01: e-mail: info@medicalpark.bg
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна опаковка
c ненарушена цялост, съдържаща следните документи:
> документи за предварителен подбор по опис, вкп. и еЕЕДОП на оптичен носител;
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> 1 (един) непрозрачен плик, c надпис „Техническо предложение“, съдържащ Техническо предложение - Образец 4, прилежащото към него Приложение 4.1.,
извадка от каталог и Декларация - Образец 5;
> 1 (един) непрозрачен плик c ненарушена цялост, c надпис „Ценово предложение”.
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
Техническото предложение и плика c надпис „Предлагани ценови параметри”.
Фирмата участва за Обособена позиция № 5, номенклатура № 47;
След това комисията оповести документите и информацията за предварителния
подбор, които се съдържат в офертата на участника „Медикалпарк“ ЕООД.
2. Оферта c вх. № 2/20.11.2019 г. подадена в 10:20 часа от фирма „ИНФОМЕД” ЕООД,
ЕИК: 121155656, регистрирана в Агенцията по вписванията със седалище и адрес на
управлениетр.София, п.к.1463, район Триадица, бул.“Витоша“ No81, ет.4, тел.: 024891700,
факс: 024918818 и адрес за кореспонденция: гр. София 1379, район р-н Възраждане, бул.
„Академик Иван Евстратиев Гешов“ No2E, Бизнес център Сердика, сграда 1, ет.З.
Дружеството се представлява от Петя Пламенова Арсова, в качеството си на упълномощен
представител на управителя - Калин Атанасов Киряков.
тел.: +359 2 4891 719, +359 2 4891 719: факс: +359 2 491 88 18: e-mail: office@infomed.bg
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна опаковка
c ненарушена цялост, съдържаща следните документи:
> 1 (една) папка, съдържаща - документи за предварителен подбор по опис, еЕЕДОП
на оптичен носител, вкл. „Технически предложения“;
> 1 (един) запечатан, непрозрачен плик c ненарушена цялост, c надпис „Предлагани
ценови параметри”.
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
Техническото предложение и пликовете c надпис „Предлагани ценови параметри”.
Фирмата участва за Обособена позиция № 5, номенклатури c №№ 46 и 47;
След това комисията оповести документите и информацията за предварителния
подбор, които се съдържат в представената от участника „ИНФОМЕД” ЕООД оферта.
3. Оферта c вх. № 3/25.11.2019 г. подадена в 14:44 часа отфирма „МЕДИСОФТИС” ЕООД,
ЕИК: 201217980, регистрирана в Агенцията по вписванията със седалище и адрес на
управление: гр.Сливен, п.к. 8800, област Сливен, община Сливен, кв.Младост, бл.2,ап.81,
тел.:044/684139, Електронна поща: fm vasileva@mail.bg .
Дружеството се представлява от Иванка Калева Василева, в качеството си на управител.
тел,: +359 877 90 60 04: e-mail: i.vasileva@medisoftis.com
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна опаковка
c ненарушена цялост, съдържаща следните документи:
> 1 (една) папка, съдържаща - документи за предварителен подбор по опис, еЕЕДОП
на оптичен носител, вкл. „Технически предложения“;
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1 (един) запечатан, непрозрачен плик c ненарушена цялост, c надпис „Предлагани
ценови параметри”.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
Техническото предложение и плика c надпис „Предлагани ценови параметри”.
Фирмата участва за Обособена позиция № 5, номенклатури №№ c 14 и 15;
След това комисията оповести документите и информацията за предварителния
подбор, които се съдържат в представената от участника „МЕДИСОФТИС” ЕООД оферта.
4. Оферта c вх. № 4/26.11.2019 г. подадена в 09:55 часа от фирма „РСР” ЕООД, ЕИК:
121706547, регистрирана в Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к. 1606, ул. „Виктор Григорович“ 3, ет.1, an.2.
Дружеството се представлява от Рачо Рибаров, в качеството си на управител.
тел.: +359 2 951 59 76: Факс: +359 2 951 59 32: e-mail: office@rsr.bg
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна опаковка
c ненарушена цялост, съдържаща следните документи:
> 1 (една) папка, съдържаща - документи за предварителен подбор по опис, еЕЕДОП
на оптичен носител, вкл. „Техническо предложение“;
> 1 (един) запечатан, непрозрачен плик c ненарушена цялост, c надпис „Предлагани
ценови параметри”.
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
Техническото предложение и плика c надпис „Предлагани ценови параметри”.
Фирмата участва за Обособена позиция № 2, номенклатура № 4.
След това комисията оповести документите и информацията за предварителния
подбор, които се съдържат в представената от участника „РСР” ЕООД оферта.
5. Оферта c вх. № 5/26.11.2019 г. подадена в 11:15часа от фирма „МЕДИЛОН” ЕООД, ЕИК:
121600953, регистрирана в Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление:
гр. София 1404, район р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 52E, вх. В, ап. 43 и адрес за
кореспонденция: гр. София 1680, бул. „България“ 98, Бизнессграда „Астра“, вх. Д, ет. 2, офис
4Д .
Дружеството се представлява от Даниела Николова Желязкова в качеството си на
управител и Нина Ангелова Бахтарлиева, в качеството си на упълномощен представител.
тел.: +359 2 958 97 97: факс: +359 2 958 97 67: e-mail: info@medilon.bg
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна опаковка
c ненарушена цялост, съдържаща следните документи:
> 1 (една) папка, съдържаща - документи за предварителен подбор по опис, еЕЕДОП
на оптичен носител, вкл. „Техническо предложение“;
> 1 (един) запечатан, непрозрачен плик c ненарушена цялост, c надпис „Предлагани
ценови параметри”.
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В изпълнение на чл. 54, ал. 4 ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
Техническото предложение и плика c надпис „Предлагани ценови параметри”.
Фирмата участва за Обособена позиция № 3, номенклатурни номера 6, 7 и 8.
След това комисията оповести документите и информацията за предварителния
подбор, които се съдържат в представената от участника „МЕДИЛОН” ЕООД оферта.
6. Оферта c вх. № 6/26.11.2019 г. подадена в 11:20 часа от фирма „ЕКОС МЕДИКА” ООД,
ЕИК: 831029075, регистрирана в Агенцията по вписванията със седалище и адрес на
управление: гр. София 1618, район Витоша, кв. Павлово, ул. „Голям Братан“ 8.
Дружеството се представлява от Гергана Николаева Шейкова, в качеството си на управител.
тел.: +359 2 491 40 88: факс: +359 2 491 40 87: e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна опаковка
c ненарушена цялост, съдържаща следните документи:
1 (една) папка, съдържаща - оферта, еЕЕДОП на оптичен носител и опис на
представените документи;
> 1 (една) папка, съдържаща - документи за предварителен подбор по опис, вкл.
„Техническо предложение“;
> 1 (един) запечатан, непрозрачен плик c ненарушена цялост, c надпис „Предлагани
ценови параметри”.
>

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
Техническото предложение и плика c надпис „Предлагани ценови параметри”.
Фирмата участва за Обособена позиция № 6 (Ангиографски консуматив)
номенклатури №№ 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
42 и 48.
След това комисията оповести документите и информацията за предварителния
подбор, които се съдържат в представената от участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД оферта.
7. Оферта c вх. № 7/26.11.2019 г. подадена в 12:44 часа от фирма „Б. БРАУН МЕДИКАЛ”
ЕООД, ЕИК: 175016820, регистрирана в Агенцията по вписванията със седалище и адрес на
управление: гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ 64, София Еърпорт
Център, офис сграда A2, помещение 111.
Дружеството се представлява от Хорст Хайнц Щюер - управител и Петър Цветанов Асенов
- прокурист.
тел.: +359 2 807 67 52; факс: +359 2 975 39 99: e-mail: petranka.vancheva@bbraun.com
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна опаковка
c ненарушена цялост, съдържаща следните документи:
> 1 (една) папка-класьор, съдържаща - документи за предварителен подбор по опис,
еЕЕДОП на оптичен носител, вкл. „Техническо предложение“;
> 2 (два) запечатани, непрозрачни плика c ненарушена цялост, c надпис „Предлагани
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ценови параметри”.
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
Техническото предложение и пликовете c надпис „Предлагани ценови параметри”.
Фирмата участва за Обособена позиция № 1, номенклатура № 1, 2 и 3 и за
Обособена позиция № 5, номенклатура № 11, 12, 14 и 45.
След това комисията оповести документите и информацията за предварителния
подбор, които се съдържат в представената от участника „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД
папка.
8. Оферта c вх. № 8/26.11.2019 г. подадена в 15:45 часа от фирма „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ”
ООД, ЕИК 115573932, регистрирана в Агенцията по вписванията със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Йордан Йовков“ 9 и адрес за
кореспонденция: гр. София 1225, кв. „Малашевци“, ул. „Ясен“ 2a.
Дружеството се представлява от Кръстьо Веселинов Белев - управител.
тел.: +359 2 983 31 39: Факс: +359 2 983 51 22: e-mail: eastlink sof@abv.bg
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна опаковка
c ненарушена цялост, съдържаща следните документи:
> 1 (една) папка съдържаща - документи за предварителен подбор по опис, еЕЕДОП
на оптичен носител, вкл. „Технически предложения“;
> 5 (пет) запечатани, непрозрачни плика c ненарушена цялост, c надпис „Предлагани
ценови параметри”.
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
Техническите предложения и пликовете c надпис „Предлагани ценови параметри”.
След това комисията оповести документите и информацията за предварителния
подбор, които се съдържат в представената от участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
папка.
Фирмата участва за Обособена позиция № 1, номенклатури №№ 1, 2 и 3;
за Обособена позиция № 2, номенклатури №№ 4 и 5;
за Обособена позиция № 3, номенклатури №№ 6, 7 и 8;
за Обособена позиция № 4, номенклатура № 9;
за Обособена позиция № 5, номенклатури №№ 14, 45, 46 и 47;
След това комисията оповести документите и информацията за предварителния
подбор, които се съдържат в представената от участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
папка.
C това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Съгласно заповед №2627 от 17.12.2019 r., във връзка c прекратяване трудово
правоотношение c Вилиана Станимирова Петрова - счетоводител - член на назначената
б

комисия със заповед №2426/27.11.2019 r., е заменена от резервния член Виолета
Пламенова Митова - счетоводител.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като пристъпи към
разглеждане на представените документи и преценка за съответствието им c изискванията
на Възложителя към участниците, посочени в Документацията за възлагане на обществена
поръчка, Решение № 813689 и Обявление за възлагане на обществена поръчка № 813690,
публикувани в Регистър на обществените поръчки.
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Медикалпарк“ ЕООД.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка.
Офертата е подписана от Емил Ангелов, в качеството си на управител.
Участникът е представил следните документи в Папка:
• Оферта за участие (по образец) - оригинал;
• Опис на представените документи (по образец) - оригинал;
• еЕЕДОП (по образец) - оригинал;
• Разрешение за промяна за търговия на едро c медицински изделия, издадено от ИАЛ на
името на участника - заверено копие;
• Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД
и Регламент (ЕС) 2016/679, попълнена съгласно - Образец №5, в оригинал.
2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „ИНФОМЕД” ЕООД.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка.
Офертата е подписана от Управителя Петя Арсова
Участникът е представил следните документи в Папка:
• Оферта за участие (по образец) - оригинал;
• Опис на представените документи (по образец) - оригинал;
• еЕЕДОП (по образец), на хартиен и електронен носител - оригинал.
• Нотариално заверено пълномощно на Петя Пламенова Арсова;
• Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД
и Регламент (ЕС) 2016/679, попълнена съгласно - Образец №5, в оригинал.
3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „МЕДИСОФТИС” ЕООД.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка.
Офертата е подписана от Управителя Иванка Василева.
Участникът е представил следните документи в Папка:
• Оферта за участие (по образец) - оригинал;
• Опис на представените документи (по образец) - оригинал;
• еЕЕДОП (по образец) - оригинал;
• Разрешение за търговия на едро c медицински консумативи, шевни хирургични и
превързочни материали, издадено от ИАЛ на името на участника - заверено копие;
• Сертификат ISO 9001:2015 на участника - заверено копие;
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• Списък на изпълнените доставки и договори c предмет еднакъв или сходен c предмета на
поръчката;
• Доказателства за изпълнени доставки за последните три години - 3 бр. заверени копия;
• Декларация от участника по чл.66, ал.2 от ЗМИП - оригинал;
• Декларация от участника по чл.59, ал.1, т.З от ЗМИП - оригинал;
• Декларация от участника по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП - оригинал;
• Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД
и Регламент (ЕС) 2016/679, попълнена съгласно - Образец №5, в оригинал.
4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „РСР” ЕООД.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка.
Офертата е подписана от Рачо Рибаров - управител.
Участникът е представил следните документи в Папка:
• Оферта за участие (по образец) - оригинал;
• Опис на представените документи (по образец) - оригинал;
• еЕЕДОП (по образец) - оригинал.
• Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД
и Регламент (ЕС) 2016/679, попълнена съгласно - Образец №5, в оригинал.

5. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „МЕДИЛОН” ЕООД.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка.
Офертата е подписана от управителя Даниела Желязкова.
Участникът е представил следните документи в Папка:
• Оферта за участие (по образец) - оригинал;
• Опис на представените документи (по образец) - оригинал;
• еЕЕДОП (по образец) - оригинал;
• Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД
и Регламент (ЕС) 2016/679, попълнена съгласно - Образец №5, в оригинал.
6. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „ЕКОС МЕДИКА” ООД.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка.
Офертата е подписана от Управителя.
Участникът е представил подвързани следните документи:
• Оферта за участие (по образец) - оригинал;
• Опис на представените документи (по образец) - оригинал;
• еЕЕДОП (по образец) - оригинал;
• Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД
и Регламент (ЕС) 2016/679, попълнена съгласно - Образец №5, в оригинал.
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7. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка.
Офертата е подписана от Хорст Щюер - управител и Петър Асенов - прокурист.
Участникът е представил следните документи в Папка:
• Оферта за участие (по образец) - оригинал;
• Опис на представените документи (по образец) - оригинал;
• еЕЕДОП (по образец) - оригинал, на електронен и хартиен носител;
• Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД
и Регламент (ЕС) 2016/679, попълнена съгласно - Образец №5, в оригинал - 4 (четири) броя.
8. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка.
Офертата е подписана от Кръстьо Белев, в качеството си на управител.
Участникът е представил следните документи в Папка:
• Оферта за участие (по образец) - оригинал;
• Опис на представените документи (по образец) - оригинал;
• еЕЕДОП (по образец) - оригинал;
• Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД
и Регламент (ЕС) 2016/679, попълнена съгласно - Образец №5, в оригинал.

При проверката на документите комисията констатира следното:
1. За участника „Медикалпарк“ ЕООД:
При преглед на предоставените от участника документи, отнасящи се до критериите
за подбор, комисията установи, че участникът е подал оферта в запечатана, непрозрачна
опаковка c надпис: „ОФЕРТА за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка c предмет: „Доставка по заявка на медицински консуматив за
срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”.
При преглед на представения от участника „Медикалпарк“ ЕООД еЕЕДОП комисията
констатира следното:
Във връзка c изискването на Въложителя посочено e Раздел III, m. 3.2.1.:
Участникът трябва да има изпълнени доставки за последните три години, считано от
датата на подаване на офертата, c предмет идентичен или сходен c предмета на поръчката
- минимум 3 (три) доставки. Под „идентичен” следва да се разбира доставки по заявка на
медицински консуматив. Под “сходен” следва да се разбира доставки на медицински
изделия по смисъла на чл. 2 ЗМИ.
Участникът следва да предостави информация в Част IV, Раздел В от еЕЕДОП за
дейностите c предмет и обем, идентични или сходни c тези на поръчката, c посочване на
стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано отдатата
на подаване на офертата.
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Участникът „Медикалпарк“ ЕООД е предоставил информация относно изискването
поставено от възложителя, но за 2 (две) изпълнени доставки. Описаната в еЕЕДОП
информация относно трета доставка е изпълнена преди повече от три години, считано от
датата на подаване на офертата, c което не отговаря на поставеното изискване.
- участникът не е предоставил информация относно изискването поставено от
възложителя, посочено в Раздел III, т. 3.2.2. от Документацията за участие, а именно участникътда е внедрил и да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008
или еквивалентен, c обхват, идентичен или сходен c предмета на поръчката.
- участникът не е предоставил информация относно изискването поставено от
възложителя, посочено в Раздел III, т. 3.2.3. от Документацията за участие, а именно информация за внедрена система за управление на качеството на производителя ISO
13485:2003 или еквивалент, на името на прозводителя, c обхват, идентичен или сходен c
предмета на поръчката, със срок на валидност, който обхваща срока на поръчката.
Посочените данни от участника в еЕЕДОП в част Част IV, Раздел А не отговарят на
изискванията на Възложителя.
На основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, нов еЕЕДОП c коректно
попълнена информация.
2. За участника „ИНФОМЕД” ЕООД:
Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и
в документите за участие в процедурата, касаещи юридическия статус на участника.

3. За участника ..МЕДИСОФТИС” ЕООД:
Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и
в документите за участие в процедурата, касаещи юридическия статус на участника.
4. За участника „РСР” ЕООД:
Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и
в документите за участие в процедурата, касаещи юридическия статус на участника.
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5. За участника „МЕДИЛОН” ЕООД:
Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и
в документите за участие в процедурата, касаещи юридическия статус на участника.
6. За участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД.
Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и
в документите за участие в процедурата, касаещи юридическия статус на участника.
7. За участника „Б. Браун Медикал” ЕООД:
Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и
в документите за участие в процедурата, касаещи юридическия статус на участника.
8. За участника „Истлинк България” ООД:
Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и
в документите за участие в процедурата, касаещи юридическия статус на участника.
Необходимите документи и информация да се представят в Деловодството на „Втора
МБАЛ - София” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев” 120.
Комисията състави настоящия протокол, съгласно чл. 54, ал. 7 и ал. 8 ППЗОП.
На основание чл. 54 ал. 8 ППЗОП на участниците в процедурата се изпраща протокола
c констатациите, относно документи и информация отговарящи на изискванията към
личното състояние и критериите за подбор и в същия ден се публикува в „Профила на
купувача“ на интернет страницата на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД.
Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията, както следва:
Председател: м.ф. Анна Любчова Тодорова:
Членове:
1. проф. Пламен Маринов Гацо^тт:
2. Самуил Пашов А сенов:...... & f c .

заличено на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

заличено на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

3. Красимира Горанова Димитрова:

заличено на основание чл. 36а,
от ЗОП чл. 36а,
11
заличеноал.
на3основание

4. Виолета Пламенова М итова:.....

ал. 3 от ЗОП

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

