„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ–СОФИЯ” ЕАД
Бул. „Христо Ботев” № 120, тел. 91 58 500, secondmbal@abv.bg

_______________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
На основание Заповед № 1058 от 03.06.2016 г. и Заповед № 1545/02.08.2016г. на
Изпълнителния Директор на „Втора МБАЛ – София” ЕАД, комисия в състав:
Председател: д-р Мария Климентова Чорбева – зам. директор по лечебната
дейност
Членове:

1. Самуил Пашов Асенов – гл. юрисконсулт
2. Лиляна Георгиева Вушева – счетоводител
3.д-р Юлиана Байкова Йорданова – Фиковска – н-к
„Клинична лабортория”
4.д.р Соня Георгиева Малинова – Ленгарска – н-к
„Отделение по клинична патология”
5. д-р Добринка Кирилова Иванова – н-к „Микробиолгична
лаборатория”
6.д-р Весела Ставрева Христова – ординатор в кабинет
„Трансфузионна хематология”
7. Симеон Славчев Славчев – общински съветник от СОС
8. Андрей Тодоров Стаменов – ст. експерт в отдел
„Обществени поръчки и търгове”на Дирекция „Обществени
поръчки и концесии”при Столична община

продължи дейността по преглед и оценка на постъпилите документи за подбор за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка
по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична
лаборатория, Кабинет по трансфузионна хематология и Клинична патология за срок от
две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД, по четири обособени позиции“.
Комисията прочете отново констатациите си от предишното заседание, описани в
Протокол с № 1578 / 27.06.2016г.Участниците в процедурата са уведомени с изпратени
копия на Протокол №1, за представяне на допълнителни документи и информация,
които следва да представят в 5 (пет)-дневен срок, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП/отм./. В
Деловодството на „Втора МБАЛ – София” ЕАД до изтичане на срока са постъпили 9
(девет) плика с допълнителни документи от участниците. Съгласно чл. 68, ал. 10 от
ЗОП/отм./, комисията пристъпи към разглеждане и оценка на получените допълнителни
документи.
Комисията установи следното:
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1. В указания от комисията срок участникът „Химтекс” ООД, с писмо рег. №1 /
29.06.2016г. е представил допълнителни документи, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП/отм./,
както следва:


Декларация за предоставяне на подновени сертификати по ISO 9001:2008 и/или
ISO 13485:2003,EN ISO 13485:2012 на „Делталаб“ С.Л. и VWR
INTERNATIONAL EUROPE BVDA.



Копия от валидни сертификати по ISO 9001:2008 и ISO 13485:2012 на „Гама
Груп“ а.с. Чехия.

След като разгледа подробно всички документи, получени от участника, Комисията
констатира, че участникът„Химтекс” ООД отговаря на критериите за подбор на
Възложителя и единодушно реши да го допусне до следващия етап от процедурата –
разглеждане на Пликове № 2 с техническото му предложение за обособена позиция
№1 – номенклатури №20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; Обособена позиция №2 – номенклатури
№292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311 и 312; Обособена позиция №4 – номенклатури № 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 348 и 350.
2. В указания от комисията срок участникът „Грин БГ” ООД, с писмо рег. № 2 /
29.06.2016г.е представил допълнителни документи, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП/отм./,
както следва:


Декларация - потвърждение за предоставяне на подновено оторизационно
писмо от „Thermo Fisher Scientific“.



Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП.

След като разгледа подробно всички документи, получени от участника, комисията
констатира, че те отговарят на критериите за подбор на Възложителя и единодушно
реши да допусне участника до следващия етап от процедурата – разлеждане на Плик №
2 с техническото му предложение за обособена позиция № 4 – номенклатури № 340 и
№ 341.
3. В указания от комисията срок участникът „БГ МЕД” ООД, с писмо рег. № 3 /
29.06.2016г. е представил допълнителни документи, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП/отм./,
а именно Декларация за предоставяне на подновени сертификати по ISO 13485:2012 на
Norma Diagnostika GmbH и ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012 на Fortress Diagnostics
Ltd.
След като разгледа подробно всички документи, получени от участника,
Комисията констатира, че участникът „БГ МЕД” ООД отговаря на критериите за
подбор на Възложителя и единодушно реши да го допусне до следващия етап от
процедурата – разглеждане на Пликове № 2 с техническото му предложение за
обособена позиция № 1 - номенклатури № 2, 4, 7 , 8 и 9; обособена позиция № 2 номенклатури № 264, 265 и 267 и обособена позиция № 3 - номенклатури № 322,
323, 327, 330 и 331.
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4. В указания от комисията срок участникът „Марвена Диагностика” ООД, с писмо
рег. № 4 / 29.06.2016г. е представил допълнителни документи, съгласно чл. 68, ал. 9 от
ЗОП/отм./, а именно Декларация за предоставяне на подновен сертификат по ISO
13485:2003 на SIEMENS Healthcare Diagnostics Products.
След като разгледа подробно всички документи, получени от участника,
Комисията констатира, че участникът „Марвена Диагностика” ООД отговаря на
критериите за подбор на Възложителя и единодушно реши да го допусне до следващия
етап от процедурата – разглеждане на Пликове № 2 с техническото му предложение за
обособена позиция № 1, номенклатури № 3, 10, 11, 12, 15, 17 и 52.
5. В указания от комисията срок участникът „Интер Бизнес - 91” ЕООД, с писмо рег.
№ 5 / 29.06.2016г. е представил допълнителни документи, съгласно чл. 68, ал. 9 от
ЗОП/отм./, а именно Декларация за предоставяне на подновен сертификат по ISO
13485:2012 на БиоМерио.
След като разгледа подробно всички документи, получени от участника,
Комисията констатира, че участникът „Интер Бизнес - 91” ЕООД отговаря на
критериите за подбор на Възложителя и единодушно реши да го допусне до следващия
етап от процедурата – разглеждане на Пликове № 2 с техническото му предложение за
обособена позиция № 1 - номенклатури № 18 и 51, и обособена позиция № 2 номенклатури № 72, 73, 74, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 272, 313, 314, 315,
316, 317, 318 и 319.
6. В указания от комисията срок участникът „Ридаком” ЕООД, с писмо рег. № 6 /
30.06.2016г. е представил допълнителни документи, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП/отм./,
а именно:
 Декларация за предоставяне на подновен сертификати по ISO 13485:2012 на на

Иммуноспарк СРЛ и по ISO 13485:2003 на Biolab Diagnosztikai Laboratorium Zrt.
 Оторизационно писмо от Biolab Diagnosztikai Laboratorium Zrt., с валидност до

31.12.2018 г.

След като разгледа подробно всички документи, получени от участника, Комисията
констатира, че участникът „Ридаком” ЕООД отговаря на критериите за подбор на
Възложителя и единодушно реши да го допусне до следващия етап от процедурата –
разглеждане на Пликове № 2 с техническото му предложение за обособена позиция №
2 - номенклатури № от 53 до 80(вкл.); от 85 до 144 (вкл.); 147, 148, 149; от 183 до
195 (вкл.); от 199 до 238 (вкл.); 240, 242, 243, 244, 249, 260, 261, 262, 264, 265, 266,
267; от 269 до 277 (вкл.); от 292 до 302 (вкл.); 304, 305, 306, 307, 317, 318, 320 и 321.
7. В указания от комисията срок участникът „Топ Диагностика” ООД, с писмо рег. №
7 / 30.06.2016г. е представил допълнителни документи, съгласно чл. 68, ал. 9 от
ЗОП/отм./, а именно Декларация за предоставяне на подновен сертификати по ISO
9001:2008 на фирмата.
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След като разгледа подробно всички документи, получени от участника,
Комисията констатира, че участникът „Топ Диагностика” ООД отговаря на
критериите за подбор на Възложителя и единодушно реши да го допусне до следващия
етап от процедурата – разглеждане на Пликове № 2 с техническото му предложение за
обособена позиция № 1 - номенклатури № 2, 5, 6, 7 и 9.
8. В указания от комисията срок участникът „Елта 90М” ООД, с писмо рег. № 8 /
01.07.2016г. е представил допълнителни документи, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП
/отм./, а именно:
 Декларация за подновяване срока на валидност на оторизационните писма от Lab

21 Healthcare Ltd и Certest Biotec S.L.
 Оторизационно писмо от Liofilchem S.r.l., със срок на валидност 2 (две) години,

до изтичане срока на договора между „Елта 90М” ООД и Втора МБАЛ – София
ЕАД
 Оторизационно писмо от Thermo Fisher Scientific, с валидност до 31.12.2018 г.

След като разгледа подробно всички документи, получени от участника, Комисията
констатира, че участникът „Елта 90М” ООД отговаря на критериите за подбор на
Възложителя и единодушно реши да го допусне до следващия етап от процедурата –
разглеждане на Пликове № 2 с техническото му предложение за обособена позиция №
1 - номенклатури № 2, 5, 6, 7; обособена позиция № 2 - номенклатури № от 54 до 61
(вкл.), 63, 66, 71, 74, номенклатури № от 83 до 146 (вкл.), 260, 261, 262, 267, 268, 270,
271, 272, 273, 274, 276, 277, 290, 291, 303; обособена позиция № 3 - номенклатури №
322, 330 и 331.
9. В указания от комисията срок участникът „Антисел България” ООД, с писмо рег.
№ 9 / 01.07.2016г. е представил допълнителни документи, съгласно чл. 68, ал. 9 от
ЗОП/отм./, а именно Декларация за подновяване срока на валидност на
оторизационното писмо от „Diagast” ООД.
След като разгледа подробно всички документи, получени от участника,
Комисията констатира, че участникът „Антисел България” ООД отговаря на
критериите за подбор на Възложителя и единодушно реши да го допусне до следващия
етап от процедурата – разглеждане на Пликове № 2 с техническото му предложение за
обособена позиция № 3 - номенклатури № 322, 323, 324, 325, 330, 331, 332, 333 и 334.

Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на
техническите предложения от Пликове № 2 на допуснатите до този етап от процедурата
участници, по реда на тяхното постъпване. Комисията разгледа техническите
предложения на участниците по отношение на изискванията на Възложителя, заложени
в конкурсната документация и Техническата спецификация.
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Комисията установи следното:

1.Участникът „Химтекс” ООД е представил в Плик № 2 следните документи и
предложения за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и номенклатури към
тях, за които е допуснат до участие:
 Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за всяка

номенклатурна единица от обособените позиции, за които е допуснат до участие, а
именно: обособена позиция №1 – номенклатури №20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;
Обособена позиция №2 – номенклатури №292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 и 312; Обособена позиция
№4 – номенклатури № 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348 и
350.
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:
-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция №1 – номенклатури №20, 21, 22,23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
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49, 50; Обособена позиция №2 – номенклатури №292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 и 312; Обособена позиция
№4 – номенклатури № 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348 и 350.

2.Участникът „Грин БГ” ООД е представил в Плик № 2 следните документи и
предложения за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и номенклатури към
тях, за които е допуснат до участие:
 Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за всяка

номенклатурна единица от обособените позиции, за които е допуснат до участие, а
именно за обособена позиция № 4 - номенклатури № 340 и 341.
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:
-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 4 - номенклатури № 340 и 341.

3.Участникът „Хроно” ООД е представил в Плик № 2 следните документи и
предложения за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и номенклатури към
тях, за които е допуснат до участие:
 Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за всяка обособена

позиция, за които е допуснат до участие, а именно за обособена позиция № 1 номенклатура № 1.
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
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 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:
-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 1 - номенклатура № 1.

4.Участникът „Елит Медикал” ООД е представил в Плик № 2 следните документи и
предложения за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и номенклатури към
тях, за които е допуснат до участие:


Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за всяка обособена
позиция, за които е допуснат до участие, а именно за обособена позиция № 3 номенклатури № 322, 323, 329 и 330.

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:
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-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 3 - номенклатури № 322, 323, 329
и 330.
5.Участникът „Интер Бизнес 91” ЕООД е представил в Плик № 2 следните документи
и предложения за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и номенклатури
към тях, за които е допуснат до участие:


Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за всяка обособена
позиция, за които е допуснат до участие, а именно за обособена позиция № 1 номенклатури № 18 и 51, и обособена позиция № 2 - номенклатури № 72, 73, 74,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 272, 313, 314, 315, 316, 317, 318 и 319.

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:
-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 1 - номенклатури № 18 и 51, и
обособена позиция № 2 - номенклатури № 72, 73, 74, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 272, 313, 314, 315, 316, 317, 318 и 319.
6. Участникът „Медицинска Техника Инженеринг” ООД е представил в Плик № 2
следните документи и предложения за изпълнение на поръчката, за обособените
позиции и номенклатури към тях, за които е допуснат до участие:
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Техническо предложение (по образец) и техническа спецификация – оригинал –
по отделно за всяка обособена позиция и номенклатурите към нея, за които е

допуснат до участие, а именно за обособена позиция № 1 - номенклатури № 2, 19,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 и 50; обособена позиция № 2 – номенклатури № 264, 265,
267, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 308, 309, 311 и
312; обособена позиция № 4 - номенклатури № 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 и 350.
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:
-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 1 - номенклатури № 2, 19, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 49 и 50; обособена позиция № 2 – номенклатури № 264, 265, 267, 292,
293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 308, 309, 311 и 312; обособена
позиция № 4 - номенклатури № 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346,
347, 348, 349 и 350.
7.Участникът „Марвена Диагностика” ООД е представил в Плик № 2 следните
документи и предложения за изпълнение на поръчката, за обособената позиция и
номенклатури към нея, за които е допуснат до участие:
 Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за всяка обособена

позиция, за които е допуснат до участие, а именно за обособена позиция № 1,
номенклатури № 3, 10, 11, 12, 15, 17 и 52.
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
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 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:



-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – по отношение на представените документи за
подбор, същите са разгледани като обект на подбор, но не са публикувани от
Възложителя.
По отношение на декларирането на предлаганата цена като конфиденциална
информация, Комисията счита, че съгл. изискванията на ЗОП е длъжна тази
информация да бъде оповестена на публично заседание, както и отразена в
протокола от работата на комисията.

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 1, номенклатури № 3, 10, 11, 12,
15, 17 и 52.
С писмо изх. № 80 / 06.06.2016г. „Марвена Диагностика” ООД уведомява Втора

МБАЛ – София за промяна на правната форма на „Марвена Диагностика” ЕООД.
Промяната на правната форма е отразена и в Търговския регистър на Агенция по
вписванията към Министерство на правосъдието.

8.Участникът „БГ МЕД” ООД е представил в Плик № 2 следните документи и
предложения за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и номенклатури към
тях, за които е допуснат до участие:
 Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за всяка обособена

позиция, за които е допуснат до участие, а именно: обособена позиция № 1 номенклатури № 2, 4, 7 , 8 и 9; обособена позиция № 2 - номенклатури № 264,
265 и 267 и обособена позиция № 3 - номенклатури № 322, 323, 327, 330 и 331.
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;

10

 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:
-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 1 - номенклатури № 2, 4, 7 , 8 и 9;
обособена позиция № 2 - номенклатури № 264, 265 и 267 и обособена позиция № 3 номенклатури № 322, 323, 327, 330 и 331.
9. Участникът „Елпак - Лизинг” ЕООД е представил в Плик № 2 следните документи
и предложения за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и номенклатури
към тях, за които е допуснат до участие:
 Техническо предложение (по образец) и техническа спецификация – оригинал –

по отделно за всяка обособена позиция и номенклатурите към нея, за които е
допуснат до участие, а именно за обособена позиция №1 – номенклатури № 4, 5, 6,
7, 9, 14, 35, 36, 46, 47 и 49 и обособена позиция №3 – номенклатури № 322, 328,
330, 331, 332 и 335.
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:
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-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция №1 – номенклатури № 4, 5, 6, 7, 9,
14, 35, 36, 46, 47 и 49 и обособена позиция №3 – номенклатури № 322, 328, 330, 331,
332 и 335.

10.Участникът „Елта 90М” ЕООД е представил в Плик № 2 следните документи и
предложения за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и номенклатури към
тях, за които е допуснат до участие:
 Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за всяка обособена

позиция, за които е допуснат до участие, а именно: обособена позиция № 1 номенклатури № 2, 5, 6, 7; обособена позиция № 2 - номенклатури № от 54 до 61
(вкл.), 63, 66, 71, 74, номенклатури № от 83 до 146 (вкл.), 260, 261, 262, 267, 268,
270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 290, 291, 303; обособена позиция № 3 номенклатури № 322, 330 и 331.
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:
-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 1 - номенклатури № 2, 5, 6, 7;
обособена позиция № 2 - номенклатури № от 54 до 61 (вкл.), 63, 66, 71, 74,
номенклатури № от 83 до 146 (вкл.), 260, 261, 262, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274,
276, 277, 290, 291, 303; обособена позиция № 3 - номенклатури № 322, 330 и 331.
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11.Участникът „Антисел България” ООД е представил в Плик № 2 следните
документи и предложения за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и
номенклатури към тях, за които е допуснат до участие:


Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за всяка обособена
позиция, за които е допуснат до участие, а именно: обособена позиция № 3 номенклатури № 322, 323, 324, 325, 330, 331, 332, 333 и 334.

 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:
-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 3 - номенклатури № 322, 323, 324,
325, 330, 331, 332, 333 и 334.

12.Участникът „Топ Диагностика” ООД е представил в Плик № 2 следните документи
и предложения за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и номенклатури
към тях, за които е допуснат до участие:
 Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за всяка обособена

позиция, за които е допуснат до участие, а именно: обособена позиция № 1 номенклатури № 2, 5, 6, 7 и 9
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
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 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:



-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – Участникът декларира като конфиденциална
информация търговско наименование, опаковка и производител от Техническото си
предложение. При оповестяване на информация по конкретната обществена
поръчка, Възложителят следва да се съобрази с декларираното от Участника, с изкл.
на случаите по чл.44 от ЗОП (отм.в сила до 15.04.2016г.)

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 1 - номенклатури № 2, 5, 6, 7 и 9.
13.Участникът „Ридаком” ЕООД е представил в Плик № 2 следните документи и
предложения за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и номенклатури към
тях, за които е допуснат до участие:
 Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за всяка обособена

позиция и номенклатурни единици към тях, за които е допуснат до участие, а
именно: обособена позиция № 2 - номенклатури № от 53 до 80 (вкл.); от 85 до 144
(вкл.); 147, 148, 149; от 183 до 195 (вкл.); от 199 до 238 (вкл.); 240, 242, 243, 244,
249, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267; от 269 до 277 (вкл.); от 292 до 302 (вкл.); 304,
305, 306, 307, 317, 318, 320 и 321.
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
14

 Срок на изпълнение на доставките:
-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 2 - номенклатури № от 53 до
80(вкл.); от 85 до 144 (вкл.); 147, 148, 149; от 183 до 195 (вкл.); от 199 до 238 (вкл.);
240, 242, 243, 244, 249, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267; от 269 до 277 (вкл.); от 292 до
302 (вкл.); 304, 305, 306, 307, 317, 318, 320 и 321.
14. Участникът „АПР” ООД е представил в Плик № 2 следните документи и
предложение за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и номенклатури към
тях, за които е допуснат до участие:
 Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за обособената

позиция и номенклатура към нея, за които е допуснат до участие, а именно:
обособена позиция № 1 – номенклатурна единица № 16.
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:
-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 1 - номенклатура № 16.
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15. Участникът „Аквахим” АД е представил в Плик № 2 следните документи и
предложения за изпълнение на поръчката, за обособените позиции и номенклатури към
тях, за които е допуснат до участие:
 Техническо предложение (по образец) – оригинал – по отделно за всяка обособена

позиция и номенклатурни единици към тях, за които е допуснат до участие, а
именно: обособена позиция № 1 - номенклатура № 50, обособена позиция № 4 номенклатури № от 337 до 345 (вкл.), 347, 348 и 350.
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова сметка

на Изпълнителя, след предоставяне на фактура и подписване на приемо –
предавателен протокол за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.
 Срок на изпълнение на поръчката: 2 години от датата на подписване на договора;
 Срок на валидност на офертата: 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата,

определена за краен срок за подаване на оферти;
 Срок на годност на предложените медицински изделия – не по - кратък от 70% от

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставка.
 Срок на изпълнение на доставките:
-

Регулярни доставки – до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване
на писмена заявка от страна на Възложителя;

-

Спешни заявки – до 1 (един) час, считано от подаване на писмена заявка от
страна на Възложителя;

След като разгледа подробно документите и предложенията на участника,
комисията констатира, че отговарят изцяло на утвърдените от Възложителя изисквания.
Комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до разглеждане на
ценовото му предложение за обособена позиция № 1 - номенклатура № 50, обособена
позиция № 4 - номенклатури № от 337 до 345 (вкл.), 347, 348 и 350.
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