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ПРОТОКОЛ №1
На основание § 18 от преходни и заключителни разпоредби на ЗОП /в сила от
15.04.2016г./, настоящата обществена поръчка се провежда по Закона за обществените
поръчки в сила до 15.04.2016г.

На основание Заповед № 1091 от 08.06.2016 г. на Изпълнителния Директор на „Втора
МБАЛ – София” ЕАД, комисия в състав:
Председател: Доц. д-р Пламен Малинов Гацов – зам. началник на „Клиника по
кардиология“
Членове:

1. Самуил Пашов Асенов – гл. юрисконсулт
2. Анна Любчева Тодорова – р-л „Болнична Аптека“
3. Анелия Тодорова Диманова – счетоводител
4.Красимира Горанова Димитрова –главна сестра
5.Стоянка Ангелова Топалова – ст. мед. сестра в „Общо
кардиологично отделение“
6.Аделина Милчова Милушева – мед.сестра в „Отделение за
инвазивна диагностика“
7.Симеон Славчев Славчев – общински съветник от СОС
8. Емилия Делчева Колева – гл. юрисконсулт на Дирекция
„Обществени поръчки и концесии”при Столична община

се събра в 10.00 ч. на 08.06.2016 г. в Салона на „Втора МБАЛ - София” ЕАД, за извършване
на преглед на постъпилите документи, оценка и класиране на подадените от участниците
оферти, съгласно Обявление за възлагане на обществена поръчка № 728290 и Решение №
728187 в Регистър на обществените поръчки на АОП, относно избор на изпълнител и
сключване на договор с предмет : „Доставка по заявка на медицински консуматив за срок
от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”.
Поради отсъствие на Симеон Славчев Славчев – общински съветник от СОС,
определен за член на комисията, е заместен от резевния член Ангел Любомиров Тодоров –
юрист в сектор ПООП на „Втора МБАЛ - София” ЕАД, съгл. Заповед № 1091 от 08.06.2016 г.
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Съгласно докладна записка с изх. № В - 1342 / 08.06.2016 г., съставена от Виолета
Димитрова – деловодител, в Деловодството на „Втора МБАЛ – София” ЕАД до 07.06.2016 г.
– 15.00 ч. са постъпили 18 (осемнадесет) оферти за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за нуждите на „Втора
МБАЛ - София” ЕАД”, а именно:
1. „Бикомед” ЕООД – рег.№ 1 / 06.06.2016 г. – подадена в 13.15 ч.
2. „Инфомед” ЕООД – рег.№ 2 / 06.06.2016 г. – подадена в 13.46 ч.
3. „Адванс Медикал“ ЕООД – рег.№ 3 / 07.06.2016 г. - подадена в 09.50 ч.
4. „Вакпак Медикал“ ООД – рег.№ 4 / 07.06.2016 г. - подадена в 09.55 ч.
5. „Екос Медика“ ООД – рег.№ 5 / 07.06.2016 г. - подадена в 10.00 ч.
6. „Хелмед България“ ЕООД – рег.№ 6 / 07.06.2016 г. - подадена в 10.40 ч.
7. „Медицинска техника инженеринг“ ООД – рег.№ 7 / 07.06.2016 г. - подадена в 11.50 ч.
8. „Медилон“ ЕООД – рег.№ 8 / 07.06.2016 г. - подадена в 12.30 ч.
9. „Агарта - ЦМ“ ЕООД – рег.№ 9 / 07.06.2016 г. - подадена в 12.50 ч.
10. „Екомед 90“ ЕООД – рег.№ 10 / 07.06.2016 г.– подадена в 13.05 ч.
11. „Елпак Лизинг“ ЕООД – рег.№ 11 / 07.06.2016 г. - подадена в 13.18 ч.
12. „Вега Медикал“ ЕООД – рег.№ 12 / 07.06.2016 г. – подадена в 13.26 ч.
13. „Прохелт“ ЕООД – рег.№ 13 / 07.06.2016 г. – подадена в 14.10 ч.
14. „Софарма Трейдинг“ АД – рег.№ 14 / 07.06.2016 г. - подадена в 14.20 ч.
15. „РСР“ ЕООД – рег.№ 15 / 07.06.2016 г. – подадена в 13.55 ч.
16. „Браун Медикал“ ЕООД – рег.№ 16 / 07.06.2016 г. – подадена в 14.38 ч.
17. „Аквахим“ АД – рег.№ 17 / 07.06.2016 г. – подадена в 14.50 ч.
18. „Булмар МЛ“ ООД – рег.№ 18 / 07.06.2016 г. – подадена в 14.55 ч.

Липсват оферти, постъпили след крайния срок,посочен в обявлението, или върнати
оферти.
След получаване на офертите членовете на комисията подписаха декларации за липса
на обстоятелства по чл. 35 от ЗОП/отм./.
На откритото заседание на комисията се яви представител на Участниците – Петко
Цветославов Велчовски – упълномощен представител на фирма „Булмар МЛ“ ООД .
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Комисията предложи на представителя да подпише Техническите предложения и Плик №3 –
Предлагана цена на останалите участници.Той отказа.
Отварянето на офертите се извърши при условията на чл. 68, ал. 1 от ЗОП/отм./.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
1.Комисията отвори офертата на „Бикомед“ ООД. Установи се наличието на 3 (три)
отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията на Възложителя от
Предмета на обществената поръчка. Плик №3 се подписа от трима от членовете на
комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намират Техническо предложение, техническа
спецификация и протокол за предоставени мостри, като документите се подписаха на всяка
страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция № 9,
номенклатура № 43 . След това се отвори Плик № 1, документите се провериха по
приложените списъци и се установи наличието на всеки от тях.
2.Комисията отвори офертата на „Инфомед“ ЕООД. Установи се наличието на 3 (три)
отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията на Възложителя от
Предмета на обществената поръчка. Плик №3 се подписа от трима от членовете на
комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намират Техническо предложение и протокол за
предоставени мостри, като документите се подписаха на всяка страница от трима от
членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция №1, номенклатури № 214,
215 и 216. След това се отвори Плик № 1, документите се провериха по приложените
списъци и се установи наличието на всеки от тях.
3.Комисията отвори офертата на „Адванс Медикал“ ЕООД. Установи се наличието на 3
(три) отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията на
Възложителя от Предмета на обществената поръчка.Плик №3 се подписа от трима от
членовете на комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намират Техническо предложение и
протокол за предоставени мостри, като документите се подписаха на всяка страница от
трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция №14,
номенклатури № 117, 118, 119, 120 и 121 . След това се отвори Плик № 1, документите се
провериха по приложените списъци и се установи наличието на всеки от тях.
4.Комисията отвори офертата на „Вакпак Медикал“ ООД. Установи се наличието на 3
(три) отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията на
Възложителя от Предмета на обществената поръчка. Плик №3 се подписа от трима от
членовете на комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намират Техническо предложение и
протокол за предоставени мостри, като документите се подписаха на всяка страница от
трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция №14,
номенклатури № 112, 113, 117, 118, 119, 120 и 121 . След това се отвори Плик № 1,
документите се провериха по приложените списъци и се установи наличието на всеки от тях.
5.Комисията отвори офертата на „Екос Медика“ ООД. Установи се наличието на 6 (шест)
отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията на Възложителя от
Предмета на обществената поръчка. Пликове №3 се подписаха от трима от членовете на
комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намират: Техническо предложение и протокол
за предоставени мостри, като документите се подписаха на всяка страница от трима от
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членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция №14 - номенклатури №
112, 114, 117, 118, 119, 120 и 121 и обособена позиция №16 - номенклатури № 129, 131,
133, 137, 148, 149, 151, 172, 173, 175, 177, 179, 184, 193, 194, 195, 196 и 209. След това се
отвориха Пликове № 1, документите се провериха по приложените списъци и се установи
наличието на всеки от тях.
6.Комисията отвори офертата на „Хелмед България“ ЕООД. Установи се наличието на 27
(двадесет и седем) отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията
на Възложителя от Предмета на обществената поръчка. Пликове №3 се подписаха от трима
от членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намират: Техническо
предложение и протокол за предоставени мостри, като документите се подписаха на всяка
страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция №2 –
номенклатура №10; обособена позиция №3 – номенклатури № 12, 13, 16 и 17; обособена
позиция №4 – номенклатури № 19, 20, 22 и 25; обособена позиция №6 – номенклатури
№ 30, 31 и 32; обособена позиция №8 – номенклатури № 38, 39, 40 и 41; обособена
позиция №10 – номенклатури № 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56 и 57; обособена позиция
№11 – номенклатура № 58; обособена позиция №13 – номенклатури № 90, 95, 96, 98, 102,
103, 104, 105, 106 и 109 и обособена позиция №15 – номенклатури № 122 и 123. След това
се отвориха Пликове № 1, документите се провериха по приложените списъци и се установи
наличието на всеки от тях.
7.Комисията отвори офертата на „Медицинска техника инженеринг“ ЕООД. Установи се
наличието на 39 (тридесет и девет) отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл.
изискванията на Възложителя от Предмета на обществената поръчка. Пликове №3 се
подписаха от трима от членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намират:
Техническо предложение, техническа спецификация и протокол за предоставени мостри,
като документите се подписаха на всяка страница от трима от членовете на комисията.
Фирмата участва за обособена позиция №1, номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8;
обособена позиция №2, номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8; обособена позиция №3,
номенклатури № 12, 13, 16, 17 и 18; обособена позиция №4, номенклатури № 19, 20, 22 и
25; обособена позиция №5, номенклатури № 26 и 27; обособена позиция №6,
номенклатурa № 29; обособена позиция №7, номенклатури № 33, 36 и 37; обособена
позиция №8, номенклатури № 38 и 39; обособена позиция №9, номенклатурa № 43;
обособена позиция №10, номенклатури № 45, 46, 47, 50, 52, 53 и 57; обособена позиция
№12, номенклатури № 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83 и
85; обособена позиция №13, номенклатури № 89, 90, 94, 95, 96, 101,104 и 111 и обособена
позиция №15, номенклатурa № 112. След това се отвориха Пликове № 1, документите се
провериха по приложените списъци и се установи наличието на всеки от тях.
8.Комисията отвори офертата на „Медилон“ ЕООД. Установи се наличието на 6 (шест)
отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията на Възложителя от
Предмета на обществената поръчка. Пликове №3 се подписаха от трима от членовете на
комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намират: Техническо предложение,
техническа спецификация, декларации за съответствие, каталози и инструкции за употреба и
протокол за предоставени мостри, като документите се подписаха на всяка страница от
трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция № 8 4

номенклатури № 39, 40 и 41, и обособена позиция №14, номенклатури № 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120 и 121. След това се отвориха Пликове № 1, документите се
провериха по приложените списъци и се установи наличието на всеки от тях.
9. Комисията отвори офертата на „Агарта - ЦМ“ ЕООД. Установи се наличието на 3 (три)
отделни, запечатани плика, в които са поставени, както следва: Плик №1– 12 бр. отделни
запечатани плика, Плик №2 – 12 бр. отделни запечатани плика. Предоставени са мостри,
съгл. изискванията на Възложителя от Предмета на обществената поръчка. Плик №3 се
подписа от трима от членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намират
Техническо предложение и протокол за предоставени мостри, като документите се
подписаха на всяка страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за
обособена позиция №1, номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8; обособена позиция №2,
номенклатура № 10; обособена позиция №3, номенклатури № 12, 13, 16 и 17; обособена
позиция №4, номенклатури № 19, 20 и 25; обособена позиция №6, номенклатури № 29, 30, 31
и 32; обособена позиция №7, номенклатури № 33, 34 и 37; обособена позиция №8,
номенклатури № 38, 39, 40 и 41; обособена позиция №10, номенклатури № 45, 46, 48, 51, 52,
53, 54, 55, 56 и 57; обособена позиция №13, номенклатури № 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
102, 103, 105, 106 и 109; обособена позиция №14, номенклатури № 112, 113, 117, 118, 119,
120 и 121; обособена позиция №15, номенклатури № 122, 123 и 124; обособена позиция №16,
номенклатури № 214 и 216. След това се отвориха Пликове № 1, документите се провериха
по приложените списъци и се установи наличието на всеки от тях.
10. Комисията отвори офертата на „Екомет 90“ ЕООД. Установи се наличието на 3 (три)
отделни, запечатани плика, в които са поставени, както следва: Плик №1– 8 бр. отделни
запечатани плика, Плик №2 – 8 бр. отделни запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл.
изискванията на Възложителя от Предмета на обществената поръчка. Плик №3 се подписа
от трима от членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намира Техническо
предложение и протокол за предоставени мостри, като документите се подписаха на всяка
страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция №1 –
номенклатури №1, 2, 3, 4, 5 и 6; обособена позиция №2 – номенклатура № 10; обособена
позиция №3 – номенклатури № 13, 16 и 17; обособена позиция №4 – номенклатури №
19, 20, 22 и 25; обособена позиция №5 – номенклатура № 27; обособена позиция №6 –
номенклатури № 29 и 32; обособена позиция №10 – номенклатури № 45, 46, 47, 48, 52,
53, 54, 55, 56 и 57 и обособена позиция №13 – номенклатури № 91, 95, 96, 98, 102, 103, 105
и 106. След това се отвориха Пликове № 1, документите се провериха по приложените
списъци и се установи наличието на всеки от тях.
11. Комисията отвори офертата на „Елпак Лизинг“ ЕООД. Установи се наличието на
9(девет) отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията на
Възложителя от Предмета на обществената поръчка. Пликове №3 се подписаха от трима от
членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намират Техническо
предложение и протокол за предоставени мостри, като документите се подписаха на всяка
страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция №1 –
номенклатури №1, 2, 3, 4, 5 и 6; обособена позиция №2 – номенклатура № 10; обособена
позиция №3 – номенклатури № 13, 16 и 17; обособена позиция №4 – номенклатури №
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19, 20, 22 и 25; обособена позиция №5 – номенклатура № 27; обособена позиция №6 –
номенклатури № 29 и 32; обособена позиция №10 – номенклатури № 45, 46, 47, 48, 52,
53, 54, 55, 56 и 57 и обособена позиция №13 – номенклатури № 91, 95, 96, 98, 102, 103, 105
и 106. След това се отвориха Пликове № 1, документите се провериха по приложените
списъци и се установи наличието на всеки от тях.
12. Комисията отвори офертата на „Вега Медикал“ ЕООД. Установи се наличието на 3
(три) отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията на
Възложителя от Предмета на обществената поръчка. Плик №3 се подписа от трима от
членовете на комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намират Техническо предложение,
техническа спецификация и протокол за предоставени мостри, като документите се
подписаха на всяка страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за
обособена позиция №16 - номенклатури № 148, 156, 157, 166, 185, 187 и 196 . След това се
отвори Плик № 1, документите се провериха по приложените списъци и се установи
наличието на всеки от тях.
13. Комисията отвори офертата на „Прохелт“ ЕООД. Установи се наличието на 9 (девет)
отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията на Възложителя от
Предмета на обществената поръчка. Пликове №3 се подписаха от трима от членовете на
комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намира Техническо предложение и протокол
за предоставени мостри, като документите се подписаха на всяка страница от трима от
членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция №10 - номенклатура №
52; обособена позиция №15 - номенклатура № 124 и обособена позиция №16 номенклатури № 130, 145, 146, 147, 163, 176, 189, 190, 191, 192, 197, 198, 214 и 215. След
това се отвориха Пликове № 1, документите се провериха по приложените списъци и се
установи наличието на всеки от тях.
14. Комисията отвори офертата на „Софарма Трейдинг“ АД. Установи се наличието на 42
(четирдесет и два) отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията
на Възложителя от Предмета на обществената поръчка. Пликове №3 се подписаха от трима
от членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намират Техническо
предложение и протокол за предоставени мостри, като документите се подписаха на всяка
страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция №1 номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8; обособена позиция №2 - номенклатура № 10;
обособена позиция № 3 - номенклатури № 12, 13, 16 и 17; обособена позиция № 4 номенклатури № 19, 22 и 25; обособена позиция № 5 - номенклатура № 27; обособена
позиция № 6 - номенклатури № 29, 30, 31 и 32; обособена позиция №7 - номенклатури
№ 33, 34 и 37; обособена позиция № 8 - номенклатури № 38, 39, 40 и 41; обособена 46,
47, 48, 51, 52, 53, 54, 55 и 57; обособена позиция № 12 - номенклатури № 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71 , 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 и 86; обособена позиция №
13 - номенклатури № 92, 93, 95, 97, 99, 103 и 104; обособена позиция № 15 номенклатури № 122, 123 и 124 и обособена позиция № 16 - номенклатури № 126, 127,
128, 130, 131, 132, 133, 134, 168, 178, 181, 185, 199, 200, 202 и 206. След това се отвориха
Пликове № 1, документите се провериха по приложените списъци и се установи наличието
на всеки от тях.
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15. Комисията отвори офертата на „РСР“ ЕООД. Установи се наличието на 3 (три) отделни,
запечатани плика, в които са поставени, както следва: Плик №1– 8 (осем) бр. отделни
запечатани плика, Плик №2 – 8 (осем) бр. отделни запечатани плика. Предоставени са
мостри, съгл. изискванията на Възложителя от Предмета на обществената поръчка. Плик №3
се подписа от трима от членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намират
Техническо предложение, техническа спецификация и протокол за предоставени мостри,
като документите се подписаха на всяка страница от трима от членовете на комисията.
Фирмата участва за обособена позиция №6 – номенклатури № 29 и 30; обособена позиция
№ 7 – номенклатури № 33 и 37; обособена позиция № 8 – номенклатури № 40 и 41;
обособена позиция № 9 – номенклатури № 42 и 43 ;обособена позиция № 10 –
номенклатура № 52; обособена позиция № 13 – номенклатура № 91; позиция № 14 –
номенклатура № 113 и обособена позиция № 15 – номенклатури № 122 и 123. След това
се отвориха Пликове № 1, документите се провериха по приложените списъци и се установи
наличието на всеки от тях.
16.Комисията отвори офертата на „Б.Браун Медикал“ ЕООД. Установи се наличието на 27
(двадесет и седем) отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията
на Възложителя от Предмета на обществената поръчка. Пликове №3 се подписаха от трима
от членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намират: Техническо
предложение и опис на предоставени мостри, като документите се подписаха на всяка
страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция №1 номенклатура № 5; обособена позиция №3 - номенклатури № 12, 14, 16, 17 и 18;
обособена позиция №4 - номенклатури № 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25; обособена позиция
№5 - номенклатури № 26, 27 и 28; обособена позиция №6 - номенклатури № 30, 31 и 32;
обособена позиция №10 - номенклатури № 45, 46 и 47; обособена позиция №12 номенклатури № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 83, 84, 85, 86 и 87; обособена позиция №13 - номенклатура № 94 и обособена позиция
№16 - номенклатури № 124, 144, 154, 155, 157, 165, 166, 167, 185, 188, 200, 203, 204, 205,
206, 207, 211 и 217. След това се отвориха Пликове № 1, документите се провериха по
приложените списъци и се установи наличието на всеки от тях.
17. Комисията отвори офертата на „Аквахим“ АД. Установи се наличието на 3 (три)
отделни, запечатани плика, в които са поставени, както следва: Плик №1– 3 (три) бр. отделни
запечатани плика, Плик №2 – 3 (три) бр. отделни запечатани плика. Предоставени са мостри,
съгл. изискванията на Възложителя от Предмета на обществената поръчка. Плик №3 се
подписа от трима от членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намират
Техническо предложение и протокол за предоставени мостри, като документите се
подписаха на всяка страница от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за
обособена позиция №10 – номенклатури №45, 46, 47, 48, 52, 56 и 57; обособена позиция
№13 – номенклатури № 93, 94, 95 и 96 и обособена позиция №14 – номенклатури № 112,
113, 114, 117, 118, 119, 120 и 121. След това се отвориха Пликове № 1, документите се
провериха по приложените списъци и се установи наличието на всеки от тях.
18.Комисията отвори офертата на „Булмар МЛ“ ООД. Установи се наличието на 12
(дванадесет) отделни, запечатани плика. Предоставени са мостри, съгл. изискванията на
Възложителя от Предмета на обществената поръчка. Пликове №3 се подписаха от трима от
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членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха. В тях се намират: Техническо
предложение и техническа спецификация - протокол за предоставени мостри, като
документите се подписаха на всяка страница от трима от членовете на комисията. Фирмата
участва за обособена позиция №6 - номенклатура № 32; обособена позиция № 10 номенклатури № 50 и 53; обособена позиция № 13 - номенклатури № 100 и 103 и
обособена позиция № 16 - номенклатури № 214, 215 и 216. След това се отвориха Пликове
№ 1, документите се провериха по приложените списъци и се установи наличието на всеки
от тях.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Поради прекратяване на трудовото правоотношение на Анелия Тодорова
Диманова – счетоводител във „Втора МБАЛ - София” ЕАД, определена за член на
комисията, е заместена от резевния член Виолета Пламенова Митова – счетоводител
във „Втора МБАЛ - София” ЕАД, съгл. Заповед № 1091 от 08.06.2016 г.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като
пристъпи към разглеждане на представените документи и преценка за съответствието
им с изискванията на Възложителя към участниците, посочени в Решение №728187 и
Обявление за възлагане на обществена поръчка № 728290, публикувани в Регистър на
обществените поръчки.
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Бикомед” ООД. Офертата
е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето: „Бикомед” ООД, ЕИК: 130421337, адрес: гр. София 1330, ул.
„Румяна“, бл.24, вх.Г, ап.85; Адрес за кореспонденция: гр.София 1618, бул.“Цар Борис
III“ №201A. Представлява се от Иванка Петрова Печева. Офертата е подписана от
Управителя.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №9,
номенклатура № 43:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Талони за регистрация на МПС – копия;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) –оригинал;
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 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Сертификат на „Бикомед” ООД за система за управление на качеството BSEN ISO
9001:2008/EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008, валиден до 25.04.2018 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на 3M Хелт Кеър - ISO 13485:2003,
валиден до 17.09.2016 г. – копие;
 ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на качеството на3M Хелт
Кеър,валиден до 17.03.2020 г. – копие;
 Сертификат - допълнение към ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на
качеството на3M Хелт Кеър,валиден до 17.03.2020 г. – копие;
 Деклрация за съответствие – копие;
 Оторизационно писмо от „3М България“ ЕООД – копие;
 Уведомително писмо от „3М България“ ЕООД – копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Референции и удостоверения – 8 бр. копия;
 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) –оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Парична гаранция за участие от 02.06.2016г., на стойност 33,60 лв.,
 Декларация от Управителя – оригинал;

2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Инфомед” ЕООД.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето:„Инфомед” ЕООД,ЕИК: 121155656, адрес: гр. София 1463, бул.
„Витоша“ № 81-83; Адрес за кореспонденция: гр.София, бул. “Акад.Иван Гешов“ №2Е,
Бизнес център Сердика, сгр.1, ет.3, оф.307. Представлява се от Калин Атанасов
Киряков. Офертата е подписана от Управителя.
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Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №1,
номенклатури № 214, 215 и 216:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Пълномощно от Управителя на Любов Апостолова Иванова – копие;
 Банкова гаранция за участие, издадена от „Райфайзен Банк“ ЕАД, реф..№
LGISS29189/16/BK / 27.05.2016г., на стойност 23 268,00 лв., валидна до 09.12.2016г.
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) –оригинал;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Нотариален акт – копие;
 Свидетелство за регистрация на МПС - 2 бр. копия;
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Референции и удостоверения – 6 бр. копия;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Сертификат на „Инфомед” ЕООД за система за управление на качеството БДС EN ISO
9001:2008, валиден до 10.01.2017 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Халиард Хелт Белгия БВБА, валидно до 31.12.2017г. – копие;
 Информационно писмо – копие;
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 Сертификат за одобрение на системата за качество на Halyard Health Inc. - ISO 13485:2003,
валиден до 01.09.2017 г. – копие;
 СЕ Сертификат на ЕО за системата за осигуряване качеството на продукцията на Halyard
Health Inc., валиден до 13.02.2021 г. – копие;

3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Адванс Медикал” ЕООД.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето:„Адванс Медикал” ЕООД,ЕИК: 201482893, адрес: гр. Дупница2600, ул.
„Христо Грънчаров“ №10; Представлява се от Николай Крумов Павлов. Офертата е
подписана от Управителя.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №14,
номенклатури № 117, 118, 119, 120 и 121:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Свидетелство за регистрация на МПС – копие;
 Декларация за отдаден под наем товарен автомобил – оригинал;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Сертификат на „Адванс Медикал” ЕООД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 27.07.2017 г. – копие;
 Отговор на запитване относно изтекъл сертификат на „Адванс Медикал” ЕООД за
система за управление на качеството ISO 9001:2008 – копие;
 Сертификат за система за управление на качеството на SDP Medical Division S.r.l. – ISO
134885:2012, валиден до 20.11.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от SDP Medical Division S.r.l.– копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
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 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Информация за извършени доставки– 3 бр.копия;
 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) –оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Парична гаранция за участие на стойност 115.00 лв./31.05.2016г.

4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Вакпак Медикал” ООД.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето: „Вакпак Медикал” ООД,ЕИК: 201611135, адрес: гр. Добрич - 9300, ул.
„България“ №1, офис 812; Представлява се от Свилен Петров Петров.Офертата е
подписана от Управителя.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №14,
номенклатури № 112, 113, 117, 118, 119, 120 и 121:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Свидетелство за регистрация на МПС – 2 бр. копия;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Сертификат на „Вакпак Медикал” ООД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 15.09.2018 г. – копие;
 Сертификат за система за управление на качеството на „Wipak OY”–ISO 134885:2003,
валиден до 30.11.2017 г. – копие;
 Деклрация за съответствие – 3 бр. копия;
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 Оторизационно писмо от „Wipak OY”– копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Информация за извършени доставки и референция –7 бр.копия;
 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) –оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Парична гаранция за участие на стойност 115.00 лв./16.05.2016г.
 Инструкция за употреба – 2 бр. копия;

5. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Екос Медика”
ООД.Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето:„Екос Медика” ООД,ЕИК: 831029075, адрес: гр. София 1618, ул.
„Голям Братан“ №8; Представлява се от Елка Алексиева Илиева - Петрова. Офертата е
подписана от Управителя.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №14,
номенклатури № 112, 114, 117, 118, 119, 120 и 121:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Нотариален акт – копие;
 Свидетелство за регистрация на МПС – копия;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
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 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Информация от електронната страница на АОП за изпълнението на договор за обществена
поръчка – 3 бр.копия;
 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) –оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Банкова гаранция за участие, издадена от „Уникредит Булбанк“ АД,
961DGI11615579F8 / 03.06.2016 г., на стойност 23 268.00 лв., валидна до 07.12.2016г.

№

 Оторизационно писмо от „Согева” с.р.л.– копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Сертификат на „Екос Медика” ООД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 19.10.2017 г. – копие;
 Сертификат за система за управление на качеството на „Согева” с.р.л. – UNI CEI EN ISO
13485:2012/ISO 134885:2003, валиден до 30.08.2016 г. – копие;
 ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на качеството на„Согева”
с.р.л.,валиден до 01.07.2019 г. – копие;
 Деклрация за съответствие – 2 бр. копия;
 Инструкция за употреба – 21 бр. копия;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №16 номенклатури № 129, 131, 133, 137, 148, 149, 151, 172, 173, 175, 177, 179, 184, 193, 194, 195,
196 и 209:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
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 Оторизационно писмо от „Терумо Юръп” Н.В. - копие;
 Оторизационно писмо от Микровеншън Юръп на „Терумо Юръп” Н.В. – 2 бр. копия;
 Сертификат за система за управление на качеството на „Терумо Юръп” Н.В. – EN ISO
13485:2012; EN ISO 134885:2012/АС:2012, валиден до 07.12.2018 г. – копие;
 Сертификат за система за управление на качеството на „ПендраКеър Интернешънъл” Б.В.
– EN ISO 13485:2012, валиден до 01.01.2017 г. – копие;
 Сертификат за система за управление на качеството на Терумо Корпорейшън – EN ISO
13485:2012; EN ISO 134885:2012/АС:2012, валиден до 09.07.2017 г. – копие;
 Сертификат за система за управление на качеството на Микровеншън Юръп – EN ISO
13485:2012 + АС:2012, валиден до 26.12.2016 г. – копие;
 ЕО Сертификати – 5 бр. копия;
 Декларации за съответствие – 18 бр. копия;
 Инструкции за употреба и описание на продуктите;

6. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Хелмед България” ЕООД.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето: „Хелмед България” ЕООД,ЕИК: 130477290, адрес: гр. София –1309,
ул. „Цар Симеон“ блок №20, ет.1, ап.3.Представлява се от Валентин Христов Кръстев –
Управител. Офертата е подписана от Управителя.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №2 –
номенклатура №10.
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения(по образец) – оригинал;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Нотариален акт – копие;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП(по образец) – оригинал;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП(по образец) – оригинал;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;
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 Сертификат на „Хелмед България” ЕООД за регистрирана система за управление на
качеството ISO 9001:2008, валиден до 09.04.2018г. – копие;
 Сертификат на Anhui Tiankang Medical Products Co., Ltd. за регистрирана система за
управление на качеството ISO 13485:2003+ AC:2009, валиден до 11.07.2016г. – копие;
 Оторизационно писмо от Anhui Tiankang Medical Products Co., Ltd.- копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – копие;
 Декларация-списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Удостоверенияза извършени доставки – 5 бр. копия;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 СЕ Сертификат на Anhui Tiankang Medical Products Co., Ltd., валиден до 11.07.2016г. –
копие;
 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
 Гаранция за участие, парична, на стойност 1551,22 лв.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №3 –
номенклатури № 12, 13, 16 и 17.
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат на Anhui Tiankang Medical Products Co., Ltd. за регистрирана система за
управление на качеството ISO 13485:2003+ AC:2009, валиден до 11.07.2016г. – копие;
 Сертификат на Харсория Хелткеър Лтд. за регистрирана система за управление на
качеството ISO 13485:2012, валиден до 31.07.2016г. – копие;
 Оторизационно писмо от Anhui Tiankang Medical Products Co., Ltd.- копие;
 Оторизационно писмо от Харсория Хелткеър Лтд., валидно до 31.07.2019г.- копие;
 СЕ Сертификат на Anhui Tiankang Medical Products Co., Ltd., валиден до 11.07.2016г. –
копие;
 СЕ Сертификат на Харсория Хелткеър Лтд., валиден до 19.02.2019г.- – копие;
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 Декларация за съответствие – 2 бр. копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №4 –
номенклатури № 19, 20, 22 и 25.
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №6 –
номенклатури № 30, 31 и 32.
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат на Фудзиян Канглайт Грууп Ко. Лтд. за регистрирана система за управление
на качеството ISO 13485:2003+ AC:2009, валиден до 12.08.2016г. – копие;
 Оторизационно писмо от Фудзиян Канглайт Грууп Ко. Лтд., валидно до 31.07.2019г.копие;
 СЕ Сертификат на Фудзиян Канглайт Грууп Ко. Лтд., валиден до 12.08.2016г. – копие;
 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №8 –
номенклатури № 38, 39, 40 и 41.
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №10 –
номенклатури № 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56 и 57.
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат на Ти Джи Медикъл СДН ВХД за регистрирана система за управление на
качеството ISO 13485:2003, валиден до 09.10.2016г. – копие;
 Сертификат на Фабрика за защитни продукти за еднокатна употреба Sword Xiantao за
регистрирана система за управление на качеството ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до
28.02.2017г. – копие;
 Оторизационно писмо от Ти Джи Медикъл СДН ВХД, валидно до 25.09.2017г.- копие;
 Оторизационно писмо от Фабрика за защитни продукти за еднокатна употреба Sword
Xiantao, валидно до 31.07.2019г.- копие;
 СЕ Сертификат на Ти Джи Медикъл СДН ВХД, валиден до 14.09.2018г. – копие;
 СЕ Сертификат на Фабрика за защитни продукти за еднокатна употреба Sword Xiantao,
валиден до 19.03.2018г. – копие;
 Декларация за съответствие – 4 бр. копия;
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Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №11 –
номенклатура № 58.
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат на Натурел Медикал Кагит Ве Гида Са Тидж Лтд Шти за регистрирана
система за управление на качеството ISO 13485:2003, валиден до 01.04.2017г. – копие;
 Оторизационно писмо от Натурел Медикал Кагит Ве Гида Са Тидж Лтд Шти, валидно до
31.07.2019г.- копие;
 СЕ Сертификат на Натурел Медикал Кагит Ве Гида Са Тидж Лтд Шти, валиден до
01.03.2017г. – копие;
 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №13 –
номенклатури № 90, 95, 96, 98, 102, 103, 104, 105, 106 и 109.
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат наYancheng Huida Medical Instruments Co. Ltd за регистрирана система за
управление на качеството ISO 9001:2008, валиден до 05.11.2016г. – копие;
 Сертификат на „Стива Макс” ООД за регистрирана система за управление на качеството
ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до 27.10.2016г. – копие;
 Сертификат „Пластком” ЕООД за регистрирана система за управление на качеството ISO
9001:2000 – UNI EN ISO 13485:2003, валиден до 07.2016г. – копие;
 Сертификат на Уси Шинда Медикъл Дивайс Ко.Лтд. за регистрирана система за
управление на качеството ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до 18.03.2018г. – копие;
 Сертификат на Анджи Спенк Индъстриъл Ко.Лтд. за регистрирана система за управление
на качеството ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до 23.11.2016г. – копие;
 Сертификат на Фабрика за защитни продукти за еднокатна употреба Sword Xiantao за
регистрирана система за управление на качеството ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до
28.02.2017г. – копие;
 Оторизационно писмо от Yancheng Huida Medical Instruments Co. Ltd, валидно до
25.09.2017г.- копие;
 Оторизационно писмо от „Стива Макс“ ООД - копие;
 Оторизационно писмо от „Пластком“ ЕООД - копие;
 Оторизационно писмо от Анджи Спенк Индъстриъл Ко.Лтд., валидно до 31.07.2019г.копие;
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 Оторизационно писмо от Фабрика за защитни продукти за еднокатна употреба Sword
Xiantao, валидно до 31.07.2019г.- копие;
 Оторизационно писмо от Уси Медикъл Инструмънт Фактори, валидно до 31.07.2019г.копие;
 СЕ Сертификат на Yancheng Huida Medical Instruments Co. Ltd, валиден до 19.01.2017г. –
копие;
 СЕ Сертификат наАнджи Спенк Индъстриъл Ко.Лтд., валиден до 23.11.2020г. – копие;
 СЕ Сертификат на Уси Медикъл Инструмънт Фактори, валиден до 18.03.2018г. – копие;
 СЕ Сертификат наФабрика за защитни продукти за еднокатна употреба Sword Xiantao,
валиден до 19.03.2018г. – копие;
 Декларация за съответствие – 6 бр. копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №15 –
номенклатури № 122 и 123.
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат на Анджи Спенк Индъстриъл Ко.Лтд. за регистрирана система за управление
на качеството ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до 23.11.2016г. – копие;
 Оторизационно писмо от Анджи Спенк Индъстриъл Ко.Лтд., валидно до 31.07.2019г.копие;
 СЕ Сертификат наАнджи Спенк Индъстриъл Ко.Лтд., валиден до 23.11.2020г. – копие;
 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;

7. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Медицинска Техника
Инженеринг” ООД. Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето:„Медицинска Техника Инженеринг” ООД,ЕИК: 831641528, адрес: гр.
София 1750, ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Моллов“, бл. 28Б. Представлява се от Йонка
Христова Гетова-Христанова - Управител и Димитър Георгиев Конов – Прокурист.
Офертата е подписана от Неда Александрова Савова – пълномощник на участника, с
представено валидно пълномощно от Управителя.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №1,
номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
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 Пълномощно № 142 / София, 13.05.2016 г., на Неда Александрова Савова – оригинал;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Свидетелство за регистрация на МПС – 23 бр. копия;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец), от управителя и прокуриста – 2 бр.,
оригинали;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец), от управителя и прокуриста – 2 бр.,
оригинали;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) от управителя и
прокуриста – 2 бр., оригинали;
 Сертификат на „Медицинска Техника Инженеринг” ООДза система за управление на
качеството EN ISO 9001:2008, валиден до 21.02.2017 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на KD Medical GmbH - ISO 13485:2012/
AC:2012, валиден до 31.07.2018 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Момина Крепост АД - ISO
13485:2003/EN ISO 13485:2012, валиден до 28.01.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от KD Medical GmbH, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Удостоверение за партньорство - 5 бр. копия;
 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) от управителя и
прокуриста – 2 бр., оригинали;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Банкова гаранция за участие на стойност 2794.25 лв., издадена от „Уникредит Булбанк“
АД, рег.№ 961DGI11615476C1 / 02.06.2016г., валидна до 08.01.2017г.
 СЕ сертификат на KD Medical GmbH, валиден до 13.07.2019г.- копие;
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 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
 Инструкция за ползване – 1 бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №2,
номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на KD Medical GmbH - ISO 13485:2012/
AC:2012, валиден до 31.07.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от KD Medical GmbH, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 СЕ сертификат на KD Medical GmbH, валиден до 13.07.2019г.- копие;
 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
 Инструкция за ползване – 1 бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №3,
номенклатури № 12, 13, 16, 17 и 18:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на KD Medical GmbH - ISO 13485:2012/
AC:2012, валиден до 31.07.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от KD Medical GmbH, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 СЕ сертификат на KD Medical GmbH, валиден до 13.07.2019г.- копие;
 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
 Инструкция за ползване – 1 бр. копие;
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Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №4,
номенклатури № 19, 20, 22 и 25:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на KD Medical GmbH - ISO 13485:2012/
AC:2012, валиден до 31.07.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от KD Medical GmbH, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 СЕ сертификат на KD Medical GmbH, валиден до 13.07.2019г.- копие;
 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
 Инструкция за ползване – 1 бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №5,
номенклатури № 26 и 27:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на KD Medical GmbH - ISO 13485:2012/
AC:2012, валиден до 31.07.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от KD Medical GmbH, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 СЕ сертификат на KD Medical GmbH, валиден до 13.07.2019г.- копие;
 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
 Инструкция за ползване – 1 бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №6,
номенклатурa № 29:
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 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Beromed GmbH - ISO 13485:2012/
AC:2012, валиден до 31.07.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Beromed GmbH, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 СЕ сертификат на Beromed GmbH, валиден до 14.09.2016г.- копие;
 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
 Инструкция за ползване – 1 бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №7,
номенклатури № 33, 36 и 37:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Medicoplast International GmbH - ISO
13485:2012/ AC:2012, валиден до 19.12.2017 г. – копие;
 Сертификат на Coloplast A/S за система за управление на качеството EN ISO 9001:2008,
EN ISO 13485:2012, валиден до 24.09.2016 г. – копие;
 Пълномощно за дистрибуция от Medicoplast International GmbH, валидно до 31.12.2018 г. –
копие;
 Оторизационно писмо от Coloplast A/S, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съответствие – 2 бр. копие;
 СЕ сертификат на Coloplast A/S, валиден до 24.09.2018г.- копие;
 Инструкция за ползване – 3 бр. копия;
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Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №8,
номенклатури № 38 и 39:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Beromed GmbH - ISO 13485:2012/
AC:2012, валиден до 31.07.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Beromed GmbH, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
 СЕ сертификат на Beromed GmbH, валиден до 14.09.2016г.- копие;
 Инструкция за ползване – 1 бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №9,
номенклатурa № 43:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Leonhard Lang GmbH - ISO
13485:2012/ AC:2012, валиден до 08.04.2019 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Leonhard Lang GmbH, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
 Инструкция за ползване – 1 бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №10,
номенклатури № 45, 46, 47, 50, 52, 53 и 57:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
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 Сертификат за одобрение на системата за качество на WRP Asia Pasific SDN BHD - ISO
13485:2012, валиден до 20.12.2017 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Bastos Viegas S.A. - ISO 13485:2003,
EN ISO 13485:2012, валиден до 22.06.2018 г. – копие;
 Сертификат на Bournas Medicals за система за управление на качеството EN ISO
9001:2008, валиден до 29.05.2017 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Bastos Viegas S.A., валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Bournas Medicals, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Heliomed Handelsges.m.b.H., валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от WRP Asia Pasific SDN BHD, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съответствие – 5 бр. копия;
 Инструкция за ползване – 4 бр. копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №12,
номенклатури № 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83 и 85:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Catgut GmbH–ISO 13485:2003 +
AC:2009, валиден до 26.06.2016 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Catgut GmbH– копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 СЕ сертификат на Catgut GmbH, валиден до 26.06.2016г.- копие;
 ЕО серрификат на Catgut GmbH за цялостна сиситема за осигурявабне на качеството –
копие;
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 Инструкция за ползване – 4 бр. копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №13,
номенклатури № 89, 90, 94, 95, 96, 101, 104 и 111:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на BioSigma S.r.l. – ISO 13485:2012,
валиден до 04.10.2016 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на VBM Medizintechnik GmbH – ISO
13485:2012 /AC:2012, валиден до 30.09.2016 г. – копие;
 Сертификат на Ceracarta S.p.A. за система за управление на качеството EN ISO 9001:2008,
валиден до 07.10.2017 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH
– ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до 27.04.2019 г. – копие;
 Сертификат на Bournas Medicals за система за управление на качеството EN ISO
9001:2008, валиден до 29.05.2017 г. – копие;
 Оторизационно писмо от BioSigma S.r.l., валидно до 31.12.2017 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH, валидно до 31.12.2018 г. –
копие;
 Оторизационно писмо от VBM Medizintechnik GmbH, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Ceracarta S.p.A., валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Bournas Medicals, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съответствие – 7 бр. копия;
 Инструкция за ползване – 4 бр. копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №15,
номенклатурa № 112:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
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 Сертификат за одобрение на системата за качество на Beromed GmbH - ISO 13485:2012/
AC:2012, валиден до 31.07.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Beromed GmbH, валидно до 31.12.2018 г. – копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
 Информация за продукта – 1 бр. копие;

8. Комисията пристъпи към разглеждане на документите
ЕООД.Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.

на

„Медилон”

Данни за лицето:„Медилон” ЕООД,ЕИК: 121600953, адрес: гр. София 1404, ж.к. „Гоце
Делчев“, бл.52Е, вх.В, ет.1, ап.43; Адрес за кореспонденция: гр.София, бул. „България“
№98, бизнес сграда „Астра“, вх.Д, ет.2, офис 4Д. Представлява се от Даниела Иванова
Желязкова. Офертата е подписана от Михаил Георгиев Маринов – пълномощник на
участника, с представено валидно пълномощно от Управителя на фирмата участник.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 8,
номенклатури № 39, 40 и 41:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Пълномощно на Михаил Георгиев Маринов – оригинал;
 Гаранция за участие, парична, на стойност 158,70 лв.
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
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 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Удостоверение за партньорство и референции - 4 бр. копия;
 Сертификат на „Медилон” ЕООДза система за управление на качеството EN ISO
9001:2008, валиден до 11.08.2018 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Covidien llc - ISO 13485:2012 +
AC:2012, валиден до 28.02.2018 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Salter Labs - ISO 13485:2012 +
AC:2012, валиден до 20.02.2017 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Ковидиен АД – копие;
 Писмо за потвърждение от Ковидиен АД – 2 бр. копия;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №14,
номенклатури № 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 и 121:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат за регистрация на системата за качество на Albert Browne Limited - ISO
13485:2003 и EN ISO 13485:2012, валиден до 05.05.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Steris Corporation– копие;
 Писмо за потвъждение от Steris Corporation– копие;
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9. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Агарта - ЦМ”
ЕООД.Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето:„Агарта - ЦМ” ЕООД,ЕИК: 121096923, адрес: гр. София 1855, Долни
Богров, ул. „40 – та“№1; Адрес за кореспонденция: гр.София,ж.к. Младост 3, бл.304,
вх.2, офис 1. Представлява се от Ценка Петкова Маринова. Офертата е подписана от
Управителя.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №1,
номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Договор за наем – 2 бр. копия;
 Свидетелство за регистрация на МПС - 6 бр. копия;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) –оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Сертификат на „Агарта - ЦМ” ЕООД за система за управление на качеството EN ISO
9001:2008, валиден до 07.11.2017 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Чирана Т.Инджекта а.с. - ISO
13485:2012, валиден до 10.07.2016 г. – копие;
 СЕ Сертификат на ЕО за системата за пълно осигуряване на качество наЧирана
Т.Инджекта а.с., валиден до 26.07.2017 г. – копие;
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 Декларация за съответствие – 1 бр. копие;
 Пълномощно от Чирана Т.Инджекта а.с.– копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Банкова гаранция за участие, издадена от „Обединена Българска Банка“ АД, рег..№
MD1615810005 / 06.06.2016г., на стойност 25 509,52 лв., валидна до 04.12.2016г.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №2,
номенклатура № 10:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №3,
номенклатури № 12, 13, 16 и 17:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №4,
номенклатури № 19, 20 и 25:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Хелм Медикал ГмбХ - ISO
13485:2003, валиден до 22.12.2018 г. – копие;
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 Сертификат за одобрение на системата за качество на Vygon S.A.–NF EN ISO 13485:2012
– ISO 13485:2003, валиден до 09.05.2018 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Vygon S.A.– ISO 13485:2003,
валиден до 09.05.2018 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Момина крепост АД–ISO
13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 28.12.2018 г. – копие;
 EO Сертификат за пълно осигуряване на качество наХелм Медикал ГмбХ, валиден до
21.12.2017 г. – копие;
 EO Сертификат за пълно осигуряване на качество наVygon S.A., валиден до 09.05.2018 г. –
копие;
 EO Сертификат за пълно осигуряване на качество на„Момина крепост“ АД, валиден до
28.02.2020 г. – копие;
 Оторизационно писмо от „Хелм Фармасетикал“ ООД – копие;
 Оторизационно писмо от „Вигон – България“ ООД – копие;
 Оторизационно писмо от „Момина крепост“ АД – копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №6,
номенклатури № 29, 30, 31 и 32:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Уел Лийд Медикал Ко.Лтд.–EN ISO
13485:2012/AC:2012, ISO 13485:2003, валиден до 19.08.2016 г. – копие;
 EO Сертификат за пълно осигуряване на качество наУел Лийд Медикал Ко.Лтд.,валиден
до 23.08.2018 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Уел Лийд Медикал Ко.Лтд.– копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №7,
номенклатури № 33, 34 и 37:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
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 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №8,
номенклатури № 38, 39, 40 и 41:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №10,
номенклатури № 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Семпермед Магярорзаг Кфт – EN
ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до 30.09.2017 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Меркатор Медикал С.А. – EN ISO
13485:2003, валиден до 31.03.2017 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на “Момина крепост” АД–ISO
13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 28.12.2018 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Унимакс Медикал Продъктс Ко.Лтд
– EN ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до 30.06.2018 г. – копие;
 Сертификат на Саниген СПАза система за управление на качеството EN ISO 9001:2000,
валиден до 18.06.2018 г. – копие;
 EO Сертификат за пълно осигуряване на качество наСемперит Технише Продукте ГмбХ.,
валиден до 30.09.2017 г. – копие;
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 EO Сертификат за пълно осигуряване на качество на„Момина крепост“ АД, валиден до
28.02.2020 г. – копие;
 EO Сертификат за система за осигуряване на качество на производството на„Момина
крепост“ АД, валиден до 28.02.2020 г. – копие;
 EO Сертификат за система за осигуряване на качество на производството наУнимакс
Медикал Продъктс Ко.Лтд, валиден до 27.11.2018 г. – копие;
 EO Сертификат за система за осигуряване на качество на производството наУнимакс
Медикал Продъктс Ко.Лтд, валиден до 27.11.2018 г. – копие;
 Сертификат на Саниген СПАза система за управление на околната средаUNI EN ISO
14001:2004, валиден до 20.11.2017 г. – копие;
 Оторизационно писмо от Семперит Технише Продукте ГмбХ.– копие;
 Оторизационно писмо от Меркатор Медикал С.А. – копие;
 Оторизационно писмо от „Момина крепост“ АД – копие;
 Оторизационно писмо от Унимакс Медикал Продъктс Ко.Лтд – копие;
 Оторизационно писмо от Саниген СПА – копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №13,
номенклатури №89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 105, 106 и 109:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Шанхай Чаналмед Импорт&Експорт
Ko.Лтд – EN ISO 13485:2003, валиден до 31.12.2017 г. – копие;
 EO Сертификат за система за осигуряване на качество на производството на Шанхай
Чаналмед Импорт&Експорт Ko.Лтд, валиден до 25.01.2017 г. – копие;
 EO Сертификат за система за осигуряване на качество на производството на Шанхай
Чаналмед Импорт&Експорт Ko.Лтд, валиден до 25.01.2017 г. – копие;
 Оторизационно писмо от на Шанхай Чаналмед Импорт&Експорт Ko.Лтд – копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №14,
номенклатури №112, 113, 117, 118, 119, 120 и 121:
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 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат за одобрение на системата за качество на ДОРТ – А Тип Малземелери Санаи
Ихталат Ихракат Тикарет Лимитид Ширкети –ISO 13485:2012, валиден до 19.01.2017 г. –
копие;
 Сертификат за атестация на техническа документация наДОРТ – А Тип Малземелери
Санаи Ихталат Ихракат Тикарет Лимитид Ширкети – копие;
 Пълномощно от „Медикалпарк“ ЕООД – копие;
 Оторизационно писмо от ДОРТ – А Тип Малземелери Санаи Ихталат Ихракат Тикарет
Лимитид Ширкети – копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №15,
номенклатури № 122, 123 и 124:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №16,
номенклатури № 214 и 216:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
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10. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Екомет - 90“ ЕООД.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето: „Екомет - 90“ ЕООД, ЕИК 130139003, Адрес: гр. София, п.к.1618, ул.“
Крушовски връх“ №40,
адрес за кореспонденция ул.“Тодор Каблешков“

№16.Представлява се от: Виктор Каменов Курудимов – Управител. Офертата е
подписана от Управителя.
Участникът е представил следните документи в плик №1 за обособена позиция №1 –
номенклатури №1, 2, 3, 4, 5 и 6:


Списък на документите (по образец) – оригинал;



Представяне на участник - административни сведения (по образец) – оригинал;



Оферта (по образец) – оригинал;



Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.



Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.Декларация за техническите лица по
чл.51,ал.1,т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;



Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;



Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;



Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) –
оригинал;



Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;



Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;



Декларация-списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;



Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;



Препоръчително писмо от „СБДПЛР“ ЕООД – копие;



Референция от УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ ЕАД – копие;



Референция от ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД – копие;



Референция от „Първа МБАЛ София“ ЕАД – копие;



Референция от СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД – копие;



Референция от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана от 27.05.2013г. – копие;



Референция от УМБАЛ „ Александровска“ ЕАД гр.София – копие;



Референция от „МБАЛ Благоевград“ АД – копие;
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Референция от „Пета МБАЛ – София“ ЕАД от 07.06.2013г. – копие;



Референция от НМТБ „ЦАР БОРИС III” – копие;



Удостоверение за сътрудничество от „СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ“ ЕАД – копие;



Референция от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана от 19.08.2014г. – копие;



Референция от „ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
СОФИЯ“ЕАД – копие;



Удостоверение от УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД – копие;



Референция от МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“АД гр.Перник – копие;



Референция от „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
ХАСКОВО“АД – копие;



Референция от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ЕАД – копие;



Референция от МБАЛ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“АД – ЛОВЕЧ – копие;



Удостоверение от „Пета МБАЛ – София“ ЕАД от 27.04.2016г. – копие;



Удостоверение от СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД – копие;



Удостоверение от „СБАЛХЗ“ ЕАД – копие;



Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;



Пълномощно от производителя Джангсу Кангхуа Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. от
17.04.2012г. – копие;



Пълномощно от Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. от 15.05.2012г. – копие;



Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – копие;



Сертификат на „Екомет -90“ ЕООД за система на управление по EN ISO 9001:2008
валиден до 16.10.2016г. – копие;



Сертификат за системи за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Джангсу Кангхуа Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. , валиден до 30.04.2017г. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2003+AC:2009
на Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до 04.09.2016г. – копие;



ЕО СЕРТИФИКАТ Система за осигуряване качеството на производството на
Джангсу Кангхуа Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до 10.05.2020г. – копие;



Одобрение Система за осигуряване качеството на производството на Шандонг Узу
Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валидно до 04.09.2016г. – копие;
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ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ – гаранция за участие в процедурата на стойност 1848,30
лв, 07.06.2016г. – копие.

Участникът е представил следните документи в плик №1 за обособена позиция №2 –
номенклатура № 10:


Списък на документите (по образец) – оригинал;



Оферта (по образец) – оригинал;



Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.



Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.



Оторизационно писмо от Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2003+AC:2009 на
Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до 04.09.2016г. – копие;



Сертификат за одобрение на Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до
04.09.2016г. – копие;

Участникът е представил следните документи в плик №1 за обособена позиция №3 –
номенклатури № 13, 16 и 17:


Списък на документите (по образец) – оригинал;



Оферта (по образец) – оригинал;



Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.



Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.



Оторизационно писмо от Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. – копие;



Оторизационно писмо от Неотек Медикъл Индъстрис Прайвит Лтд. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2003+AC:2009
на Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до 04.09.2016г. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Неотек Медикъл Индъстрис Прайвит Лтд. валиден до 14.09.2018г. – копие;



Сертификат за одобрение на Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до
04.09.2016г. – копие;



Сертификат за одобрение на Неотек Медикъл Индъстрис Прайвит Лтд.валиден до
28.07.2018г. – копие;
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Участникът е представил следните документи в плик №1 за обособена позиция №4 –
номенклатури № 19, 20, 22 и 25:


Списък на документите (по образец) – оригинал;



Оферта (по образец) – оригинал;



Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.



Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.



Оторизационно писмо от Неотек Медикъл Индъстрис Прайвит Лтд. – копие;



Оторизационно писмо от Джангсу Кангхуа Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008 и EN ISO
13485:2012+AC:2012 на Неотек Медикъл Индъстрис Прайвит Лтд.валиден до
14.09.2018г. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Джангсу Кангхуа Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до 30.04.2017г. – копие;



Сертификат за одобрение на Неотек Медикъл Индъстрис Прайвит Лтд.валиден до
28.07.2018г. – копие;



Декларация за съответствие – копие;

Участникът е представил следните документи в плик №1 за обособена позиция №5 –
номенклатура № 27:


Списък на документите (по образец) – оригинал;



Оферта (по образец) – оригинал;



Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.



Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.



Оторизационно писмо от Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008 на Шандонг
Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до 04.09.2016г. – копие;



Сертификат за одобрение на Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до
04.09.2016г. – копие;

Участникът е представил следните документи в плик №1 за обособена позиция №6 –
номенклатури № 29 и 32:
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Списък на документите (по образец) – оригинал;



Оферта (по образец) – оригинал;



Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.



Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.



Оторизационно писмо от Жанджианг Стар Ентърпрайз Ко Лтд. – копие;



Оторизационно писмо от Джангсу Кангхуа Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Жанджианг Стар Ентърпрайз Ко Лтд. валиден до 31.08.2016г. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Джангсу Кангхуа Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до 30.04.2017г. – копие;



ЕО Сертификат за осигуряване качеството на производството на Жанджианг Стар
Ентърпрайз Ко Лтд.валиден до 16.09.2016г. – копие;



ЕО Сертификат за система за осигуряване качеството на производството на Джангсу
Кангхуа Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до 10.05.2020г. – копие;

Участникът е представил следните документи в плик №1 за обособена позиция №10 –
номенклатури № 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56 и 57:


Списък на документите (по образец) – оригинал;



Оферта (по образец) – оригинал;



Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.



Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.



Оторизационно писмо от Топ Глав Сдн. Бхд., валидно до 08.05.2017г. – копие;



Оторизационно писмо от Кеърстоун Медикъл енд Протектив Продактс Ко., Лтд. –
копие;



Оторизационно писмо от ЕТ „Дикси – Тодор Ганев“ – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Топ Глав Сдн. Бхд., валиден до 30.04.2017г. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по ISO 13485:2003 на Кеърстоун
Медикъл енд Протектив Продактс Ко., Лтд. валиден до 10.02.2018г. – копие;
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ЕС Сертификати и декрарации за съответ6ствие – 5 бр. копия;

Участникът е представил следните документи в плик №1 за обособена позиция №13 –
номенклатури № 91, 95, 96, 98, 102, 103, 105 и 106:


Списък на документите (по образец) – оригинал;



Оферта (по образец) – оригинал;



Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на
фактура и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.



Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.



Оторизационно писмо от Джангсу Кангхуа Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. – копие;



Оторизационно писмо от Бурнас Медикълс – копие;



Оторизационно писмо от Джиангсу Яда Текнолъджи Груп Ко.Лтд. – копие;



Оторизационно писмо от Ар енд Ес потъребителски стоки ГмбХ – копие;



Оторизационно писмо от „Пластком“ ЕООД – копие;



Оторизационно писмо от Шаоксинг Гангфенг Хоспитал Продъктс Ко., Лтд – копие;



Оторизационно писмо от ЕТ „Дикси – Тодор Ганев“ – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Джангсу Кангхуа Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до 30.04.2017г. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008 на Бурнас
Медикълс,валиден до 29.05.2017г. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Джиангсу Яда Текнолъджи Груп Ко.Лтд., валиден до 06.06.2018г. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Ар енд Ес потъребителски стоки ГмбХ, валиден до 03.12.2016г. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 9001:2000 и EN ISO
13485:2003 на „Пластком“ ЕООД, валиден до м. Юли 2016г. – копие;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Шаоксинг Гангфенг Хоспитал Продъктс Ко., Лтд, валиден до 30.06.2018г. – копие;



ЕС Сертификати и декрарации за съответ6ствие – 8 бр. копия;

11. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Елпак-Лизинг” ЕООД.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
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Данни за лицето:„Елпак-Лизинг” ЕООД,ЕИК: 103506445, адрес: гр. Варна9002, ул.
„Иван Богоров“ № 12. Представлява се от Пламен Антонов Калайджиев – Управител.
Офертата е подписана от Управителя.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 8,
номенклатури № 40 и 41:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Договор за наем на имот – копие;
 Договор за наем на имот– копие;
 Договор за наем на имот между „Елпак-Тех“ ЕООД и „Елпак-Лизинг“ ЕООД – копие;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Сертификат на „Елпак-Лизинг“ ЕООД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 14.09.2018 г. – копие;
 Сертификат за система за управление на качеството ISO 13485:2012на фирма Yilikal
Medical Saglik Urun Paz.Dag.San ve Tic Ltd Sti, валиден до 25.11.2017г. – копиe;
 СЕ Сертификат за система за осигуряване на качеството на продуктитена фирма Yilikal
Medical Saglik Urun Paz.Dag.San ve Tic Ltd Sti, валиден до 25.11.2017г. – копиe;
 Оторизационнo писмo от Yilikal Medical Saglik Urun Paz.Dag.San ve Tic Ltd Sti – копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Парична гаранция за участие на стойност 43,70 лв./ 06.06.2016г.
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Удостоверения и референция за добро изпълнение – 3 бр. копия;
 Информация от електронната страница на АОП за изпълнението на договор за обществена
поръчка – 4 бр.копия;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;
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 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 10 –
номенклатура № 48, 53, 54 и 55:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Декларация за съответствие – копие;
 СЕ Сертификат за система за осигуряване на качеството на продуктитена фирма Nurteks
Tekstil Nakis San ve Tic Ltd Sti, валиден до 29.04.2019г. – копиe;
 Оторизационнo писмo от Nurteks Tekstil Nakis San ve Tic Ltd Sti – копие;
 Банкова гаранция за участие, издадена от „ПроКредит Банк България“ ЕАД, рег №30-0561115085 / 07.06.2016г., валидна до 05.12.2016г., на стойност 555,00 лв.
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 12 –
номенклатура № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 81, 82, 83, 84, 85 и 86:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат за система за управление на качеството ISO 13485:2003на фирма Yavo
Sp.Z.o.o., валиден до 28.09.2017г. – копиe;
 ECСертификат за пълна система за качество на фирма Yavo Sp.Z.o.o., валиден до
30.10.2016г. – копие;
 Оторизационнo писмoот Yavo Sp.Z.o.o. – копие;
 Банкова гаранция за участие, издадена от „ПроКредит Банк България“ ЕАД, рег №30-0561115087 / 07.06.2016г., валидна до 05.12.2016г., на стойност 668,00 лв.
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
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 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.

12. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Вега Медикал”
ЕООД.Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето:„Вега Медикал” ЕООД,ЕИК: 201090465, адрес: гр. София 1700, бул.
„Симеоновско шосе“ № 93Б, ет.3. Представлява се от Димитър Янков Иванов и Симеон
Янков Иванов – Управители. Офертата е подписана от Ева Серафимова Воденичарова
– пълномощник на участника, с представено валидно пълномощно от Управителя на
фирмата.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 16 номенклатури № 148, 156, 157, 166, 185, 187 и 196:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Пълномощно на Ева Серафимова Воденичарова от Управителите – копие;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП от Управителите (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС от Управителите (по образец) –
оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Удостоверения за добро изпълнение – 4 бр. копия;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Договор за наем на имот – копие;
 Свидетелство за регистрация на МПС– 2 бр. копия;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП от Управителите (по образец) –оригинал;
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 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП от Управителите (по образец) – оригинал;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Сертификат на „Вега Медикал” ЕООД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 15.09.2018 г. – копие;
 Оторизационнo писмo за потвърждение от Биосензорс Юръп СА– копие;
 Оторизационнo писмo от Биосензорс Юръп СА– копие;
 Оторизационнo писмo от Кук Медикал Юръп Лтд– копие;
 Сертификат на Канека Корпорейшън за система за управление на качеството ISO
13485:2012 + АС:2012, валиден до 31.08.2017 г. – копие;
 Сертификат наУилямКук Юръп А/С за система за управление на качеството ISO
13485:2003, валиден до 30.11.2018 г. – копие;
 Сертификат наБиосензорс Юръп СА за система за управление на качеството ISO
13485:2012, валиден до 01.10.2018 г. – копие;
 ЕС и ЕО Сертификати – 5 бр. копия;
 Инструкция за употреба – 7 бр. копия;
 Банкова гаранция за участие, издадена от „Юробанк България“ АД, рег №48 - 7694 /
07.06.2016г., валидна до 04.12.2016г., на стойност 23 268,00 лв.

13. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Прохелт” ЕООД.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето:„Прохелт” ЕООД,ЕИК: 831544869, адрес: гр. София 1606, ул. „Прага“
№ 40; Адрес за кореспонденция:гр.София 1164, ул.“Миджур“ № 14. Представлява се от
Георги Панчев Куков. Офертата е подписана от Управителя.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №10 номенклатура № 52:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП от Управителите (по образец) –оригинал;
44

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП(по образец) – оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Сертификат на „Прохелт” ЕООД за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 17.03.2019 г. – копие;
 Сертификат на „Прохелт“ ЕООД за система за управление на качеството ISO 13485:2003,
EN ISO 13485:2012, валиден до 27.11.2018 г. – копие;
 Оторизационнo писмo от Мьолнике Хелт Кеър ГмбХ, валидно до 31.12.2016г.– копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация от Управителя за публикувана информация в електронния регистър на АОП
за извършени доставки – оригинал;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС(по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 СЕ Сертификат за качество на продукцията – копие;
 Парична гаранция за участие на стойност 23860,97 лв. - 06.06.2016г.

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №15 номенклатура № 124:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №16 номенклатури № 130, 145, 146, 147, 163, 176, 189, 190, 191, 192, 197, 198, 214 и 215:
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 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Удостоверение от нотариус – копие;
 Сертификат на Медроник Ирландия за система за управление на качеството ISO
13485:2003,валиден до 14.08.2016 г. – копие;
 Оторизационнo писмo от Медроник Ирландия – копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 ЕО Сертификати и Декларации за съответствие – копия;
 Инструкции за употреба и описание на медицнските изделия – копия;

14. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Софарма Трейдинг” АД.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето:„Софарма Трейдинг” АД,ЕИК: 103267194, адрес: гр. София 1756, ул.
„Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12. Представлява се от
Димитър Георгиев Димитров – Изпълнителен директор. Офертата е подписана от
Даниел Йорданов Христов – пълномощник на участника, с представено валидно
пълномощно от Изпълнителния директор на фирмата участник.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №1 номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Удостоверение от Агенция по вписванията – копие;
 Пълномощно на Даниел Йорданов Христов – копие;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Дипломи за завършено образование – 4 бр. копия;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Договор за наем на имот – копие;
 Нотариален акт – 2 бр. копия;
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 Договор за преобразуване – копие;
 Нотариален акт – 2 бр. копия;
 Удостоверение за данъчна оценка – копие;
 Свидетелство за регистрация на МПС– 7 бр. копия;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП от Съвета на директорите (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП от Съвета на директорите (по образец) – 3 бр.
оригинали;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП(по образец) – оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Сертификат на „Софарма Трейдинг” АД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 31.07.2016 г. – копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Удостоверения за добро изпълнение – 5 бр. копия;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС(по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Банкова гаранция за участие, издадена от „Райфайзенбанк България“ АД, рег №
LGISS29244/16/AA / 02.06.2016г., валидна до 12.12.2016г., на стойност 26 177,52 лв.
 Опис на обособените позиции,, за които е учредена гаранция – оригинал;
 Декларация относно медицински изисквания на ЗМИ – оригинал;
 Декларация за срок на валидност на офетата – оригинал;
 Оторизационнo писмo от Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ– копие;
 Оторизационнo писмo от Лаборатории Еуромедис– копие;
 Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ за система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 31.10.2017 г. – копие;
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 Декларация за съответствие – копие;
 Насоки за употреба – копие;
 Сертификата за анализ – 5 бр. копия;
 Информация за медицинските изделия – копия;
 Сертификат на Лаборатории Еуромедис за система за управление на качеството ISO
9001:2008 – ISO 13485:2003, валиден до 27.05.2018 г. – копие;
 ЕО Сертификат на Лаборатории Еуромедис– копие;
 Декларация за съответствие – копие;
 Информация за медицинските – копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №2 номенклатура № 10:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ за система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 31.10.2017 г. – копие;
 ЕО Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ– копие;
 Декларация за съответствие – копие;
 Инструкция за употреба и описание на медицинските изделия – копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №3 номенклатури № 12, 13, 16 и 17:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
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 Оторизационно писмо от Шанхай Ченълмед Импорт енд Експорт Ко.Лтд – копие;
 Оторизационно писмо от „Момина крепост“ АД – копие;
 Сертификат на Шанхай Ченълмед Импорт енд Експорт Ко.Лтд за система за управление
на качеството ISO 13485:2012 + АС:2012, валиден до 31.12.2018 г. – копие;
 Декларация за съответствие – копие;
 ЕО Сертификат на Шанхай Ченълмед Импорт енд Експорт Ко.Лтд– копие;
 ЕО Сертификат на Жиангсу Уебест Медикъл Продукт Ко.Лтд– копие;
 Описание на медицинските изделия – копие;
 Сертификат на „Момина крепост“ АД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 28.01.2018 г. – копие;
 Сертификат на „Момина крепост“ АД за система за управление на качеството ISO
13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 28.01.2018 г. – копие;
 ЕО Сертификат на „Момина крепост“ АД– 2 бр. копия;
 Декларация за съответствие – копие;
 Инструкция за употреба иописание на медицинските изделия – копие;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №4 номенклатури № 19, 22 и 25:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ за система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 31.10.2017 г. – копие;
 Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ за система за управление на качеството
ISO 13485:2012 + АС:2012, валиден до 31.10.2017 г.– копие;
 ЕО Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ– копие;
 Декларация за съответствие – копие;
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 Инструкция за употреба и описание на медицинските изделия – копие;
 Сертификат на „Момина крепост“ АД за система за управление на качеството ISO
13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 28.01.2018 г. – копие;
 Сертификат на „Момина крепост“ АД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 28.01.2018 г. – копие;
 ЕО Сертификат на „Момина крепост“ АД– 3 бр. копия;
 Декларация за съответствие – копие;
 Инструкция за употреба иописание на медицинските изделия – копие;
 Сертификат на Шанхай Ченълмед Импорт енд Експорт Ко.Лтд за система за управление
на качеството ISO 13485:2012 + АС:2012, валиден до 31.12.2018 г. – копие;
 Декларация за съответствие – копие;
 ЕО Сертификат на Шанхай Ченълмед Импорт енд Експорт Ко.Лтд– копие;
 Декларация за съответствие – копие;
 Описание на медицинските изделия – копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №5 номенклатура № 27:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ за система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 31.10.2017 г. – копие;
 Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ за система за управление на качеството
ISO 13485:2012 + АС:2012, валиден до 31.10.2017 г.– копие;
 ЕО Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ– копие;
 Декларация за съответствие – копие;
 Инструкция за употреба и описание на медицинските изделия – копие;
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Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №6 номенклатури № 29, 30, 31 и 32:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Оторизационно писмо от Чангжу Хеканг Медицински инструменти Ко.Лтд – копие;
 Сертификат на Чангжу Хеканг Медицински инструменти Ко.Лтд за система за управление
на качеството EN ISO 13485:2012; EN ISO 13485:2012 / АС:2012, валиден до 12.07.2016
г.– копие;
 EO Сертификати и деклрация за съответствие – копие;
 Описание на медицинските изделия – копие;
 Сертификат на Шанхай Ченълмед Импорт&Експорт Ко.,Лтд за система за управление на
качеството ISO 13485:2012 + АС:2012, валиден до 31.12.2018 г.– копие;
 EO Сертификати и деклрация за съответствие – копие;
 Описание на медицинските изделия и инструкции за употреба – копия;
 Договор за дистрибуция с Джиангсу Вебест Медикал Продукт Ко., Лтд – копие;
 Описание на медицинските изделия– копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №7 номенклатури № 33, 34 и 37:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат на Лаборатории Еуромедис за система за управление на качеството ISO
9001:2008 – ISO 13485:2003, валиден до 27.05.2018 г. – копие;
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 Сертификат на „Момина крепост“ АД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 28.01.2018 г. – копие;
 Сертификат на „Момина крепост“ АД за система за управление на качеството ISO
13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 28.01.2018 г. – копие;
 EO Сертификати и деклрация за съответствие – копие;
 Инструкция за употреба – копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 8 номенклатури № 38, 39, 40 и 41:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ за система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 31.10.2017 г. – копие;
 Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ за система за управление на качеството
ISO 13485:2012 + АС:2012, валиден до 31.10.2017 г.– копие;
 ЕО Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ– копие;
 Декларация за съответствие – копие;
 Инструкция за употреба и описание на медицинските изделия – копие;
 Сертификат на Лаборатории Еуромедис за система за управление на качеството ISO
9001:2008 – ISO 13485:2003, валиден до 27.05.2018 г. – копие;
 ЕО Сертификат на Лаборатории Еуромедис– копие;
 Декларации за съответствие – копия;
 Инструкция за употреба и описание на медицинските изделия – копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №9 номенклатури № 42 и 43:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
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 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Оторизационно писмо от Лумед – копие;
 Сертификат на Лумед С.р.л.за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 10.08.2018 г. – копие;
 Сертификат на Лумед С.р.л. за система за управление на качеството UNI EN ISO
13485:2012, валиден до 10.08.2018 г.– копие;
 ЕО Сертификатина Лумед С.р.л.– копие;
 Декларация за съответствие – копие;
 Описание на медицинските изделия – копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №10 номенклатури № 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55 и 57:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат на Лаборатории Еуромедис за система за управление на качеството ISO
9001:2008 – ISO 13485:2003, валиден до 27.05.2018 г. – копие;
 EO Сертификати и деклрация за съответствие – копие;
 Инструкция за употреба – копия;
 Сертификат на „Момина крепост“ АД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 28.01.2018 г. – копие;
 Сертификат на „Момина крепост“ АД за система за управление на качеството ISO
13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 28.01.2018 г. – копие;
 EO Сертификати и деклрация за съответствие – копие;
 Инструкция за употреба – копия;
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 Сертификат на Шанхай Ченълмед Импорт&Експорт Ко.,Лтд за система за управление на
качеството ISO 13485:2012 + АС:2012, валиден до 31.12.2018 г.– копие;
 EO Сертификати и деклрация за съответствие – копие;
 Описание на медицинските изделия и инструкции за употреба – копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №12 номенклатури № 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 , 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85 и 86:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Ототизационно писмо от Катсан Катгут Санайе Ве Тиджарет А.Ш. – копие;
 Сертификат на Катсан Катгут Санайе Ве Тиджарет А.Ш.за система за управление на
качеството ISO 13485:2003, валиден до 06.01.2017 г. – копие;
 Деклрация за съответствие и EO Сертификат – копие;
 Описание на медицинските изделия и инструкции за употреба – копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №13 номенклатури № 92, 93, 95, 97, 99, 103 и 104:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Оторизационно писмо от „Монопол“ ЕООД – копие;
 Оторизационно писмо от „Медика“ АД – копие;
 Деклрация за съответствие от „Медика“ АД – оригинал;
 Описание на медицинско изделие и инструкция за употреба – копия;
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 Сертификат за съответствие на „Медика“ АД – копие;
 Сертификат на „Медика“ АД за система за управление на качеството ISO 13485:2003, EN
ISO 13485:2012, валиден до 31.10.2018 г. – копие;
 Сертификат за съответствие на „Медика“ АД – копие;
 Сертификат на „Медика“ АД за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 14.09.2018 г. – копие;
 Деклрация за съответствие от „Медика“ АД – оригинал;
 Описание на медицинско изделие и инструкция за употреба – копия;
 Деклрация за съответствие от „Монопол“ ЕООД – 2 бр. оригинали;
 Санитарно разрешително от „Монопол“ ЕООД – копие;
 Заявление за регистрация - копие;
 Сертификат на „Момина крепост“ АД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 28.01.2018 г. – копие;
 Сертификат на „Момина крепост“ АД за система за управление на качеството ISO
13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 28.01.2018 г. – копие;
 EO Сертификати и деклрация за съответствие – копие;
 Инструкция за употреба – копия;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №15 номенклатури № 122, 123 и 124:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Оторизационно писмо от „Медика“ АД – копие;
 Деклрация за съответствие от „Медика“ АД – оригинал;
 Описание на медицинско изделие и инструкция за употреба – копия;
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 Сертификат за съответствие на „Медика“ АД – копие;
 Сертификат на „Медика“ АД за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 14.09.2018 г. – копие;
 Сертификат на „Медика“ АД за система за управление на качеството ISO 13485:2003, EN
ISO 13485:2012, валиден до 31.10.2018 г. – копие;
 Деклрация за съответствие от „Медика“ АД – 3 бр. оригинали;
 Инструкция за употреба – копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №16 номенклатури № 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 168, 178, 181, 185, 199, 200, 202 и
206:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Оторизационно писмо от „Джонсън&Джонсън “ д.о.о. – копие;
 ЕО Сертификати – 2 бр. копия;
 Деклрация за съответствие – копие;
 Описание на медицинските изделия и инструкции за употреба – копия;
 Сертификат на Accura Medizintechnik GmbHза система за управление на качеството EN
ISO 13485:2003 + AC:2009, валиден до 19.01.2017 г. – копие;
 ЕС Сертификат – копие;

15. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „РСР” ЕООД. Офертата е
представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето: „РСР” ЕООД, ЕИК: 121706547, адрес: гр. София - 1606, ул. „ Виктор
Григорович“ №3, вх,1, етаж партер, ап.1. Представлява се Рачо Стефанов Рибаров –
Управител. Офертата е подписана от Управителя.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №6 –
номенклатури № 29 и 30:
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 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Договор за свободно складиране – копие;
 Свидетелство за регистрация на МПС – 6 бр. копия;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Сертификат на „РСР” ЕООД за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 22.05.2019 г. – копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – копие;
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Удостоверения и референции – 6 бр. копия;
 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 240 (двеста и четирдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Парична гаранция за участие на стойност 1186.27 лв./06.06.2016г.
 Списък на обособените позиции, за които е внесена гаранция за участие – оригинал;
 Оторизационно писмо от P.J.Dahlhausen & Co.GmbH – копие;
 Информация относно имена и адреси на производител и диситрибутор.
 Сертификат за система за управление на качеството на P.J.Dahlhausen & Co.GmbH – EN
ISO 134885:2012 + AC:2012, валиден до 30.06.2018 г. – копие;
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 ЕС Сертификат за система за осигуряване на качеството на продукцията на P.J.Dahlhausen
& Co.GmbH, валиден до 19.05.2018 г. – копие;
 ЕС Сертификат за система за пълно осигуряване на качеството на P.J.Dahlhausen &
Co.GmbH, валиден до 19.05.2018 г. – копие;
 Декларация за съоветствие – 2 бр. копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 7 –
номенклатури № 33 и 37:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 240 (двеста и четирдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съоветствие – 1бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 8 –
номенклатури № 40 и 41:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 240 (двеста и четирдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съоветствие – 1бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 9 –
номенклатури № 42 и 43:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 240 (двеста и четирдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
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 Декларация за съоветствие – 1 бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 10 –
номенклатура № 52:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 240 (двеста и четирдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съоветствие – 1 бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 13 –
номенклатура № 91:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 240 (двеста и четирдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съоветствие – 1 бр. копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 14 –
номенклатура № 113:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 240 (двеста и четирдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съоветствие – 1 бр. копие;

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 15 –
номенклатури № 122 и 123:
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 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 240 (двеста и четирдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съоветствие – 1 бр. копие;

16. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Б.Браун Медикал”
ЕООД. Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето:„Б.Браун Медикал” ЕООД,ЕИК: 175016820, адрес: гр. София 1528, бул.
„Христофор Колумб“ № 64, София Еърпорт Център, офис сграда А2, помещение 111 .
Представлява се от Хорст Хайнц Щюер и Манфред Грегор Марле, последният чрез
пълномощник Петър Цветанов Асенов – Управители. Офертата е подписана от
Управителите.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №1 номенклатура № 5:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Пълномощно на Петър Цветанов Асенов от Управителите – копие;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Договор за наем на имот – копие;
 Свидетелство за регистрация на МПС– 5 бр. копия;
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – 2 бр. оригинали;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – 2 бр. оригинали;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Проект на договор.
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – 2 бр. оригинали;
 Сертификат на „Б.Браун Медикал” ЕООД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 27.07.2018 г. – копие;
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 Сертификат на „Б.Браун Медикал” ЕООД за система за управление на качеството ISO
13485:2003, валиден до 27.07.2018 г. – копие;
 Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 14.09.2018 г. – копие;
 Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ за система за управление на качеството ISO
13485:2012 + АС:2012, валиден до 20.10.2018 г. – копие;
 Оторизационнo писмo от „Б.Браун Мелзунген” АГ– копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Удостоверения и референция за добро изпълнение – 4 бр. копия;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 ЕС Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ
качеството, валиден до 01.05.2018 г. – копие;

за пълна система за осигуряване на

 Декларация за съответствие – копие;
 Банкова гаранция за участие, издадена от „УниКредит Булбанк България“ АД, рег №
961DGI11615375PT / 03.06.2016г., валидна до 15.12.2016г., на стойност 25 783,00 лв.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №3 номенклатури № 12, 14, 16, 17 и 18:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съответствие – 4 бр. копия;
 Инструкция за употреба;
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Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №4 номенклатури № 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съответствие – 4 бр. копия;
 Инструкции за употреба;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №5 номенклатури № 26, 27 и 28:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съответствие – 2 бр. копия;
 Инструкции за употреба;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №6 номенклатури № 30, 31 и 32:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация за съответствие – 2 бр. копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №10 номенклатури № 45, 46 и 47:
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 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ за система за управление на качеството ISO
13485, валиден до 31.05.2017 г. – копие;
 ЕО Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ
качеството, валиден до 31.08.2015 г. – копие;

за цялостна система за осигуряване на

 Декларация за съответствие – 3 бр. копия;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №12 номенклатури № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 83, 84, 85, 86 и 87:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Оторизационнo писмo от „Б.Браун Сърджикал” С.А– копие;
 Сертификат на „Б.Браун Сърджикал” С.А за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 22.04.2017 г. – копие;
 Сертификат на „Б.Браун Сърджикал” С.А за система за управление на качеството ISO
13485:2012+АС:2012, валиден до 31.05.2017 г. – копие;
 ЕО Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ
качеството, валиден до 26.04.2019 г. – копие;

за цялостна система за гарантиране на

 Декларация за съответствие – копие;
 Инструкции за употреба;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №13 номенклатура № 94:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
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 Сертификат на „Ескулап” АГ за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 31.05.2017 г. – копие;
 Сертификат на „Ескулап” АГ за система за управление
13485:2012+АС:2012, валиден до 31.05.2017 г. – копие;

на качеството ISO

 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 ЕО Сертификат на „Ескулап” АГ за цялостна система за гарантиране на качеството,
валиден до 26.07.2019 г. – копие;
 Декларация от „Ескулап” АГ – копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №16 номенклатури № 124, 144, 154, 155, 157, 165, 166, 167, 185, 188, 200, 203, 204, 205, 206, 207,
211 и 217:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ – съдови системи за система за управление на
качеството DIN EN ISO 13485:2012, валиден до 30.09.2016 г. – копие;
 Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ – съдови системи за система за управление на
качествотоISO 9001:2010, валиден до 30.09.2016 г. – копие;
 Писмо от „Б.Браун Мелзунген” АГ– копие;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 ЕО и ЕС Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ - Директива 93/42/ЕИО– 9 копия;
 ЕС Сертификат на Б.Браун Медикал, валиден до 08.07.2016 г. – 2 бр. копия;
 Сертификат на Brivant Ltd за система за управление на качеството EN ISO 13485:2012,
валиден до 03.10.2017 г. – копие;
 ЕO Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ, валиден до 25.08.2016 г. – копие;
 ЕС Сертификат на Goodman Co., Ltd, валиден до 28.05.2020г. – копие;
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 EС Декларация за съответствиена Goodman Co., Ltd – копие;
 EС Декларация за съответствие на Б.Браун Медикал – копие;
 EС Декларация за съответствие на Brivant Ltd – копие;
 ЕОСертификат на Brivant Ltd- Директива 93/42/ЕИО–копие;
 EС Декларация за съответствие на „Б.Браун Мелзунген” АГ – копие;
 Оторизационно писмо от „Б.Браун Мелзунген” АГ – копие;

17. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Аквахим” АД. Офертата
е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето: „Аквахим” АД,ЕИК: 200984964, адрес: гр. София - 1582, ж.к. Дружба
2, бул. Проф. Цветан Лазаров №83.Представлява се заедно и поотделно от Камелия
Трендафилова Тодорова – Изпълнителен директор, Здравка Валентинова Шолева и
Цанка Стоилова Малчева – Прокуристи. Офертата е подписана от Велина Митева
Алексиева – пълномощник на Здравка Валентинова Шолева и Цанка Стоилова
Малчева - Прокуристи .
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №10 –
номенклатури №45, 46, 47, 48, 52, 56 и 57:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения(по образец) – оригинал;
 Пълномощно на Велина Митева Алексиева – нотариално заверено копие;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот – копие;
 Свидетелство за регистрация на МПС – 8 бр. копия;
 Декларации по чл.47, ал. 9 от ЗОП, от Камелия Трендафилова Тодорова, Здравка
Валентинова Шолева и Цанка Стоилова Малчева (по образец) – оригинали;
 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП, отЗдравка Валентинова Шолева и Цанка Стоилова
Малчева(по образец) – оригинали;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларации по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, от Камелия Трендафилова Тодорова,
Здравка Валентинова Шолева и Цанка Стоилова Малчева(по образец) – оригинали;
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 Сертификат на „Аквахим“ АД за регистрирана система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 27.04.2017г. – копие;
 Сертификат на Milonas Health S.A.за регистрирана система за управление на
качествотоISO 13485:2012, валиден до 07.06.2017г. – копие;
 Сертификат на Milonas Health S.A. за регистрирана система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 07.06.2017г. – копие;
 Оторизационно писмо от Milonas Health S.A. - копие;
 ЕС Декларация за съответствие – копие;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – копие;
 Декларация-списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Удостоверения и референции – 4 бр. копия;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС отЗдравка Валентинова Шолева и
Цанка Стоилова Малчева(по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане: до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на
фактура и подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път;
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Парична гаранция за участие на стойност 925,00 лв. / 06.06.2016г.
 Списък на обособените позиции, за които е платена гаранцията – оригинал;
 Продуктов каталог.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №13 –
номенклатури № 93, 94, 95 и 96:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №14 –
номенклатури № 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120 и 121:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Сертификат на Левент Тиби Цихазлар Бахарат Ве......Тикарет Лимитед Ширкети за
регистрирана система за управление, отговаряща на стандартISO 13485:2005, валиден до
12.09.2016г. – копие;
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 Сертификат на Левент Тиби Цихазлар Бахарат Ве......Тикарет Лимитед Ширкети за
регистрирана система за управление, отговаряща на стандарт ISO 9001:2008, валиден до
12.09.2016г. – копие;
 Оторизационно писмо от Левент Тиби Цихазлар Бахарат Ве......Тикарет Лимитед Ширкети
- копие;
 Декларация за съответствие – копие;
 Продуктов каталог;

18. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Булмар МЛ” ООД.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик.
Данни за лицето:„Булмар МЛ” ООД,ЕИК: 131148628, адрес: гр. София 1618, ул.
„Пирин“ № 32. Представлява се от Мариела Спасова Гачевска – Управител. Офертата
е подписана от Управителя.
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция №6 номенклатура № 32:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал;
 Банкова гаранция за участие, издадена от „Тексим Банк“ АД, рег №54500ББГ-А-0170 /
31.05.2016г., валидна до 04.12.2016г., на стойност 24 078,00 лв.
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП от Управителите (по образец) –оригинал;
 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП(по образец) – оригинал;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС(по образец) – оригинал;
 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) –оригинал;
 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – оригинал;
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 Свидетелство за регистрация на МПС– 6 бр. копия;
 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал;
 Удостоверения за добро изпълнение – 2 бр. копия;
 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - копие;
 Оторизационнo писмo от „Етропал“ АД– копие;
 Сертификат на „Булмар МЛ” ООД за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 13.01.2018 г. – копие;
 Сертификат на „Етропал“ АД за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 30.11.2017 г. – копие;
 Сертификат на „Етропал“ АД за система за управление на качеството ISO 13485:2003, EN
ISO 13485:2012, валиден до 30.11.2017 г. – копие;
 Сертификат за съответствие – копие;
 Декларация за съответствие – копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 10 номенклатури № 50 и 53:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Оторизация от Кардива Солюсионес Интегралес С.А. – копие;
 Сертификат на Кардива Солюсионес Интегралес С.А. за система за управление на
качеството ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 14.07.2017 г. – копие;
 Сертификат на Кардива Солюсионес Интегралес С.А.за система за управление на
качеството ISO 9001:2008, валиден до 06.11.2017 г. – копие;
 ЕО Сертификат на Кардива Солюсионес Интегралес С.А. – копие;
 Деклрация за съответствие – копие;
 Оторизационно писмо от Джянгсу Фейксия Медикъл Продъктс Ко., Лтд – копие;
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 Сертификат на Джянгсу Фейксия Медикъл Продъктс Ко., Лтд за система за управление на
качеството ISO 13485:2012 + АС:2012, валиден до 31.07.2017 г. – копие;
 ЕО Сертификат на Джянгсу Фейксия Медикъл Продъктс Ко., Лтд – копие;
 Деклрация за съответствие – копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 13 номенклатури № 100 и 103:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
 Оторизация от Рихтер Рабър Текнолъджи Сдн.Бхд. – копие;
 Сертификат на Рихтер Рабър Текнолъджи Сдн.Бхд.за система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 30.04.2016 г. – копие;
 Сертификат на Рихтер Рабър Текнолъджи Сдн.Бхд.за система за управление на качеството
ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 30.04.2016 г. – копие;
 Писмо за подновяване на сертификати – копие;
 ЕО Сертификат на Рихтер Рабър Текнолъджи Сдн.Бхд. – копие;
 Деклрация за съответствие – копие;
 ЕО Сертификат на Джянгсу Фейксия Медикъл Продъктс Ко., Лтд – копие;
 Деклрация за съответствие – копие;
Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 16 номенклатури № 214, 215 и 216:
 Списък на документите (по образец) – оригинал;
 Оферта (по образец) – оригинал;
 Срок на отложено плащане – до 60 (шестдесет) календарни дни, след издаване на фактура
и подписан приемо-предавателен протокол, по банков път.
 Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
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 Деклрация за съответствие – копие;

Комисията състави настоящия протокол, съгласно чл. 68, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП/отм./.

При проверката на документите се констатира следното:
1.За участника „Бикомед” ООД:
Представен е сертификат за одобрение на системата за качество на 3M Хелт Кеър - ISO
13485:2003, чиято валидност изтича преди срока за изпълнение на поръчката.
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен текст), с
която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с които да
докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификата, чийто срок изтича преди срока
за изпълнение на поръчката или ще предостави валиден такъв, със срок обхващащ срока на
изпълнение на обществената поръчка.
2. За участника „Инфомед” ЕООД:
Представени са следните сертификати и оторизационно писмо, чиято валидност изтича
преди срока за изпълнение на поръчката:
 Сертификат на „Инфомед” ЕООД за система за управление на качеството БДС EN ISO
9001:2008, валиден до 10.01.2017 г.;
 Оторизационно писмо от Халиард Хелт Белгия БВБА, валидно до 31.12.2017г.;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Halyard Health Inc. - ISO 13485:2003,
валиден до 01.09.2017 г.;
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен текст), с
която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с които да
докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите и оторизацията, чийто срок
изтича преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със срок
обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.

3. За участника „Адванс Медикал” ЕООД.
Представен е сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008, валиден до
27.07.2017 г., която валидност изтича преди срока за изпълнение на поръчката.
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На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол,декларация (свободен текст), с
която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с които да
докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификата, чийто срок изтича преди срока
за изпълнение на поръчката или ще предостави валиден такъв,със срок обхващащ срока на
изпълнение на обществената поръчка.
4. За участника „Вакпак Медикал” ООД.
Представен е сертификат за система за управление на качеството на „Wipak OY”– ISO
134885:2003, валиден до 30.11.2017 г., която валидност изтича преди срока за изпълнение на
поръчката.
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол,декларация (свободен текст), с
която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с които да
докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификата, чийто срок изтича преди срока
за изпълнение на поръчката или ще предостави валиден такъв,със срок обхващащ срока на
изпълнение на обществената поръчка.
5. За участника „Екос Медика” ЕООД:
Представени са следните сертификати, чиято валидност изтича преди срока за
изпълнение на поръчката:
 Сертификат на „Екос Медика” ООД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 19.10.2017 г.;
 Сертификат за система за управление на качеството на „Согева” с.р.л. –UNI CEI EN ISO
13485:2012/ISO 134885:2003, валиден до 30.08.2016 г. ;
 Сертификат за система за управление на качеството на „ПендраКеър Интернешънъл” Б.В.
– EN ISO 13485:2012, валиден до 01.01.2017 г. – копие;
 Сертификат за система за управление на качеството на Терумо Корпорейшън – EN ISO
13485:2012; EN ISO 134885:2012/АС:2012, валиден до 09.07.2017 г. – копие;
 Сертификат за система за управление на качеството на Микровеншън Юръп – EN ISO
13485:2012 + АС:2012, валиден до 26.12.2016 г. – копие;

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен текст), с
която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с които да
докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите, чийто срок изтича преди срока
за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със срок обхващащ срока на
изпълнение на обществената поръчка.
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Комисията установи, че „Екос Медика” ООД участва за обособена позиция №14 и
обособена позиция №16. Съгласно документацията за участие, за тези обособени позиции
гаранцията за участие е в общ размер 23 383,00 лв. Участникът е представил банкова
гаранция за участие в обществената поръчка, издадена от „Уникредит Булбанк“ АД, №
961DGI11615579F8 / 03.06.2016 г., на стойност 23 268.00 лв. и следва да довнесе и гаранция
за участие на стойност 115,00 лв.
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, гаранция за участие в
обществената поръчка на стойност 115,00 лв.
6. За участника „Хелмед България” ЕООД:
Представени са следните сертификати, чиято валидност изтича преди срока за
изпълнение на поръчката:
 Сертификат на Anhui Tiankang Medical Products Co., Ltd. за регистрирана система за
управление на качеството ISO 13485:2003+ AC:2009, валиден до 11.07.2016г. ;
 СЕ Сертификат на Anhui Tiankang Medical Products Co., Ltd., валиден до 11.07.2016г. ;
 Сертификат на Харсория Хелткеър Лтд. за регистрирана система за управление на
качеството ISO 13485:2012, валиден до 31.07.2016г. ;
 Сертификат на Фудзиян Канглайт Грууп Ко. Лтд. за регистрирана система за управление
на качеството ISO 13485:2003+ AC:2009, валиден до 12.08.2016г.;
 Сертификат на Ти Джи Медикъл СДН ВХД за регистрирана система за управление на
качеството ISO 13485:2003, валиден до 09.10.2016г. ;
 Сертификат на Натурел Медикал Кагит Ве Гида Са Тидж Лтд Шти за регистрирана
система за управление на качеството ISO 13485:2003, валиден до 01.04.2017г.;
 СЕ Сертификат на Натурел Медикал Кагит Ве Гида Са Тидж Лтд Шти, валиден до
01.03.2017г.;
 Сертификат наYancheng Huida Medical Instruments Co. Ltd за регистрирана система за
управление на качеството ISO 9001:2008, валиден до 05.11.2016г.;
 Сертификат на Стива Макс ООД за регистрирана система за управление на качеството
ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до 27.10.2016г. ;
 Сертификат Пластком ЕООД за регистрирана система за управление на качеството ISO
9001:2000 – UNI EN ISO 13485:2003, валиден до 07.2016г. ;
 Сертификат на Анджи Спенк Индъстриъл Ко.Лтд. за регистрирана система за управление
на качеството ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до 23.11.2016г.;
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 Сертификат на Фабрика за защитни продукти за еднокатна употреба Sword Xiantao за
регистрирана система за управление на качеството ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до
28.02.2017г. ;
 СЕ Сертификат на Yancheng Huida Medical Instruments Co. Ltd, валиден до 19.01.2017г.;
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен
текст), с която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с
които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите, чийто срок изтича
преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със срок
обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.
7. За участника „Медицинска Техника Инженеринг” ООД:
Представени са следните сертификати и оторизационно писмо, чиято валидност изтича
преди срока за изпълнение на поръчката:
 СЕ сертификат на Beromed GmbH, валиден до 14.09.2016г.;
 Сертификат на Coloplast A/Sза система за управление на качеството EN ISO 9001:2008,
EN ISO 13485:2012, валиден до 24.09.2016 г.;
 Сертификат на Bournas Medicals за система за управление на качеството EN ISO
9001:2008, валиден до 29.05.2017 г. ;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Catgut GmbH–ISO 13485:2003 +
AC:2009, валиден до 26.06.2016 г. ;
 СЕ сертификат на Catgut GmbH, валиден до 26.06.2016г.;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на BioSigma S.r.l. – ISO 13485:2012,
валиден до 04.10.2016 г. ;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на VBM Medizintechnik GmbH – ISO
13485:2012 /AC:2012, валиден до 30.09.2016 г. ;
 Оторизационно писмо от BioSigma S.r.l., валидно до 31.12.2017 г. ;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Medicoplast International GmbH - ISO
13485:2012/ AC:2012, валиден до 19.12.2017 г. ;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на KD Medical GmbH - ISO 13485:2012/
AC:2012, валиден до 31.07.2018 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Beromed GmbH - ISO 13485:2012/
AC:2012, валиден до 31.07.2018 г. – копие;
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 Сертификат за одобрение на системата за качество на WRP Asia Pasific SDN BHD - ISO
13485:2012, валиден до 20.12.2017 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Bastos Viegas S.A. - ISO 13485:2003,
EN ISO 13485:2012, валиден до 22.06.2018 г. – копие;
 Сертификат на Ceracarta S.p.A. за система за управление на качеството EN ISO 9001:2008,
валиден до 07.10.2017 г. – копие;

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен
текст), с която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с
които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите и оторизацията, чийто
срок изтича преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със
срок обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.
8.За участника „Медилон” ЕООД:
Представен е сертификат за одобрение на системата за качество на Salter Labs - ISO
13485:2012 + AC:2012, валиден до 20.02.2017 г. , която валидност изтича преди срока за
изпълнение на поръчката.
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол,декларация (свободен
текст), с която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с
които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификата, чийто срок изтича
преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валиден такъв,със срок
обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.
9. За участника „Агарта - ЦМ” ЕООД:
Представени са следните сертификати, чиято валидност изтича преди срока за
изпълнение на поръчката:
 Сертификат на „Агарта - ЦМ” ЕООД за система за управление на качеството EN ISO
9001:2008, валиден до 07.11.2017 г. ;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Чирана Т.Инджекта а.с. - ISO
13485:2012, валиден до 10.07.2016 г. ;
 СЕ Сертификат на ЕО за системата за пълно осигуряване на качество на Чирана
Т.Инджекта а.с., валиден до 26.07.2017 г. ;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Уел Лийд Медикал Ко.Лтд.–EN ISO
13485:2012/AC:2012, ISO 13485:2003, валиден до 19.08.2016 г.;
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 Сертификат за одобрение на системата за качество на Семпермед Магярорзаг Кфт – EN
ISO 13485:2012 + AC:2012, валиден до 30.09.2017 г. ;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Меркатор Медикал С.А. – EN ISO
13485:2003, валиден до 31.03.2017 г.;
 Сертификат на Саниген СПАза система за управление на качеството EN ISO 9001:2000,
валиден до 18.06.2018 г.;
 EO Сертификат за пълно осигуряване на качество наСемперит Технише Продукте ГмбХ.,
валиден до 30.09.2017 г. ;
 Сертификат на Саниген СПАза система за управление на околната среда UNI EN ISO
14001:2004, валиден до 20.11.2017 г. ;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Шанхай Чаналмед Импорт&Експорт
Ko.Лтд – EN ISO 13485:2003, валиден до 31.12.2017 г. ;
 EO Сертификат за система за осигуряване на качество на производството на Шанхай
Чаналмед Импорт&Експорт Ko.Лтд, валиден до 25.01.2017 г.;
 EO Сертификат за система за осигуряване на качество на производството на Шанхай
Чаналмед Импорт&Експорт Ko.Лтд, валиден до 25.01.2017 г. ;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на ДОРТ – А Тип Малземелери Санаи
Ихталат Ихракат Тикарет Лимитид Ширкети –ISO 13485:2012, валиден до 19.01.2017 г.;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Vygon S.A.–NF EN ISO 13485:2012
– ISO 13485:2003, валиден до 09.05.2018 г. – копие;
 Сертификат за одобрение на системата за качество на Vygon S.A.– ISO 13485:2003,
валиден до 09.05.2018 г. – копие;

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен
текст), с която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с
които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите, чийто срок изтича
преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със срок
обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.
10. За участника „Екомет - 90” ЕООД:
Представени са следните сертификати и оторизация, чиято валидност изтича преди
срока за изпълнение на поръчката:


Сертификат на „Екомет -90“ ЕООД за система на управление по EN ISO 9001:2008
валиден до 16.10.2016г. ;
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Сертификат за системи за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Джангсу Кангхуа Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. , валиден до 30.04.2017г. ;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2003+AC:2009
на Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до 04.09.2016г. ;



Сертификат за одобрение на Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до
04.09.2016г. ;



Сертификат за одобрение Неотек Медикъл Индъстрис Прайвит Лтд.валиден до
28.07.2018г. ;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Джангсу Кангхуа Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до 30.04.2017г.;



Сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008 на Шандонг
Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до 04.09.2016г.;



Сертификат за одобрение на Шандонг Узу Медикъл Екуипмънт Ко.Лтд. валиден до
04.09.2016г. ;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Жанджианг Стар Ентърпрайз Ко Лтд. валиден до 31.08.2016г. ;



ЕО Сертификат за осигуряване качеството на производството на Жанджианг Стар
Ентърпрайз Ко Лтд.валиден до 16.09.2016г. ;



Оторизационно писмо от Топ Глав Сдн. Бхд., валидно до 08.05.2017г.;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Топ Глав Сдн. Бхд., валиден до 30.04.2017г. ;



Сертификат за система за управление на качеството по ISO 13485:2003 на Кеърстоун
Медикъл енд Протектив Продактс Ко., Лтд. валиден до 10.02.2018г. ;



Сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008 на Бурнас
Медикълс,валиден до 29.05.2017г. ;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Джиангсу Яда Текнолъджи Груп Ко.Лтд., валиден до 06.06.2018г. ;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Ар енд Ес потъребителски стоки ГмбХ, валиден до 03.12.2016г. ;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 9001:2000 и EN ISO
13485:2003 на „Пластком“ ЕООД, валиден до м. Юли 2016г. ;



Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 13485:2012+AC:2012
на Шаоксинг Гангфенг Хоспитал Продъктс Ко., Лтд, валиден до 30.06.2018г. ;
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На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен
текст), с която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с
които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите и оторизацията, чийто
срок изтича преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със
срок обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.
11. За участника „Елпак - Лизинг” ЕООД:
Представени са следните сертификати, чиято валидност изтича преди срока за
изпълнение на поръчката:
 Сертификат за система за управление на качеството ISO 13485:2012на фирма Yilikal
Medical Saglik Urun Paz.Dag.San ve Tic Ltd Sti, валиден до 25.11.2017г.;
 СЕ Сертификат за система за осигуряване на качеството на продуктитена фирма Yilikal
Medical Saglik Urun Paz.Dag.San ve Tic Ltd Sti, валиден до 25.11.2017г.;
 Сертификат за система за управление на качеството ISO 13485:2003на фирма Yavo
Sp.Z.o.o., валиден до 28.09.2017г. ;
 ECСертификат
30.10.2016г. ;

за пълна система за качество на фирма Yavo Sp.Z.o.o., валиден до

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен
текст), с която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с
които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите, чийто срок изтича
преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със срок
обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.
12. За участника „Вега Медикал” ЕООД:
Представен е сертификат на Канека Корпорейшън за система за управление на качеството
ISO 13485:2012 + АС:2012, валиден до 31.08.2017 г. , която валидност изтича преди срока за
изпълнение на поръчката.
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол,декларация (свободен текст), с
която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с които да
докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификата, чийто срок изтича преди срока
за изпълнение на поръчката или ще предостави валиден такъв,със срок обхващащ срока на
изпълнение на обществената поръчка.
13. За участника „Прохелт” ЕООД:
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Представени са следните сертификат и оторизация, чиято валидност изтича преди
срока за изпълнение на поръчката:
 Оторизационнo писмo от Мьолнике Хелт Кеър ГмбХ, валидно до 31.12.2016г.;
 Сертификат на Медроник Ирландия за система за управление на качеството ISO
13485:2003, валиден до 14.08.2016 г. ;

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен
текст), с която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с
които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификата и оторизацията, чийто
срок изтича преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със
срок обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.
14. За участника „Софарма Трейдинг” АД:
Представени са следните сертификати, чиято валидност изтича преди срока за
изпълнение на поръчката:
 Сертификат на „Софарма Трейдинг” АД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 31.07.2016 г. – копие;
 Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ за система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 31.10.2017 г. – копие;
 Сертификат на Фогт Медикъл Фертрийб ГмбХ за система за управление на качеството
ISO 13485:2012 + АС:2012, валиден до 31.10.2017 г.– копие;
 Сертификат на „Момина крепост“ АД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 28.01.2018 г.;
 Сертификат на „Момина крепост“ АД за система за управление на качеството ISO
13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 28.01.2018 г.;
 Сертификат на Чангжу Хеканг Медицински инструменти Ко.Лтд за система за управление
на качеството EN ISO 13485:2012; EN ISO 13485:2012 / АС:2012, валиден до 12.07.2016 г.;
 Сертификат на Лаборатории Еуромедис за система за управление на качеството ISO
9001:2008 – ISO 13485:2003, валиден до 27.05.2018 г.;
 Сертификат на Лумед С.р.л.за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 10.08.2018 г.;
 Сертификат на Лумед С.р.л. за система за управление на качеството UNI EN ISO
13485:2012, валиден до 10.08.2018 г.;
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 Сертификат на Катсан Катгут Санайе Ве Тиджарет А.Ш.за система за управление на
качеството ISO 13485:2003, валиден до 06.01.2017 г.;
 Сертификат на Accura Medizintechnik GmbHза система за управление на качеството EN
ISO 13485:2003 + AC:2009, валиден до 19.01.2017 г.;
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен
текст), с която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с
които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите, чийто срок изтича
преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със срок
обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.
15. За участника „РСР” ЕООД:
Комисията установи, че за обособена позиция №15 в Списък на документите (по
образец) Участникът е посочил само номенклатура № 122. В образеца на оферта за
същата позиция са посочени номенклатури № 122 и 123, като са представени данни и за
двете номенклатури. Комисията приема , че „РСР” ЕООД е подала оферта и участва
за обособена позиция №15 - номенклатури № 122 и 123.
Представени са следните сертификати, чиято валидност изтича преди срока за
изпълнение на поръчката:
 Сертификат за система за управление на качеството на P.J.Dahlhausen & Co.GmbH – EN
ISO 134885:2012 + AC:2012, валиден до 30.06.2018 г. ;
 ЕС Сертификат за система за осигуряване на качеството на продукцията на
P.J.Dahlhausen & Co.GmbH, валиден до 19.05.2018 г. ;
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен
текст), с която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с
които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите, чийто срок изтича
преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със срок
обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.
Комисията установи, че „РСР” ООД участва за обособена позиция №6 – номенклатури
№ 29 и 30; обособена позиция № 7 – номенклатури № 33 и 37; обособена позиция № 8 –
номенклатури № 40 и 41; обособена позиция № 9 – номенклатури № 42 и 43 ;обособена
позиция № 10 – номенклатура № 52; обособена позиция № 13 – номенклатура № 91;
позиция № 14 – номенклатура № 113 и обособена позиция № 15 – номенклатури № 122 и
123. Съгласно документацията за участие, за тези обособени позиции гаранцията за участие е
в общ размер 1301,97 лв. Участникът е представил Парична гаранция за участие на стойност
1186.27 лв., преведена на 06.06.2016г. и следва да довнесе и гаранция за участие на стойност
115,70 лв.
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На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5 (пет)
работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, гаранция за участие в
обществената поръчка на стойност 115,70 лв.
16. За участника „Б.Браун Медикал” ЕООД:
Представени са следните сертификати, чиято валидност изтича преди срока за
изпълнение на поръчката:
 Сертификат на „Б.Браун Медикал” ЕООД за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 27.07.2018 г.;
 Сертификат на „Б.Браун Медикал” ЕООД за система за управление на качеството ISO
13485:2003, валиден до 27.07.2018 г.;
 Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ за система за управление на качеството ISO
13485, валиден до 31.05.2017 г.;
 ЕО Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ
качеството, валиден до 31.08.2015 г.;

за цялостна система за осигуряване на

 Сертификат на „Б.Браун Сърджикал” С.А за система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 22.04.2017 г.;
 Сертификат на „Б.Браун Сърджикал” С.А за система за управление на качеството ISO
13485:2012+АС:2012, валиден до 31.05.2017 г.;
 Сертификат на „Ескулап” АГ за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 31.05.2017 г.;
 Сертификат на „Ескулап” АГ за система
13485:2012+АС:2012, валиден до 31.05.2017 г.;

за управление

на качеството ISO

 Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ – съдови системи за система за управление на
качеството DIN EN ISO 13485:2012, валиден до 30.09.2016 г.;
 Сертификат на „Б.Браун Мелзунген” АГ – съдови системи за система за управление на
качествотоISO 9001:2010, валиден до 30.09.2016 г. ;
 Сертификат на Brivant Ltd за система за управление на качеството EN ISO 13485:2012,
валиден до 03.10.2017 г.;
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен
текст), с която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с
които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите, чийто срок изтича
преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със срок
обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.
17. За участника „Аквахим” АД:
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Представени са следните сертификати, чиято валидност изтича преди срока за
изпълнение на поръчката:
 Сертификат на „Аквахим“ АД за регистрирана система за управление на качеството ISO
9001:2008, валиден до 27.04.2017г.;
 Сертификат на Milonas Health S.A.за регистрирана система за управление на
качествотоISO 13485:2012, валиден до 07.06.2017г.;
 Сертификат на Milonas Health S.A. за регистрирана система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 07.06.2017г. ;
 Сертификат на Левент Тиби Цихазлар Бахарат Ве......Тикарет Лимитед Ширкети за
регистрирана система за управление, отговаряща на стандарт ISO 13485:2005, валиден до
12.09.2016г.;
 Сертификат на Левент Тиби Цихазлар Бахарат Ве......Тикарет Лимитед Ширкети за
регистрирана система за управление, отговаряща на стандарт ISO 9001:2008, валиден до
12.09.2016г.;
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен
текст), с която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с
които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите, чийто срок изтича
преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със срок
обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.
18. За участника „Булмар МЛ” ООД:
Представени са следните сертификати, чиято валидност е изтекла или изтича преди
срока за изпълнение на поръчката:
 Сертификат на „Булмар МЛ” ООД за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 13.01.2018 г.;
 Сертификат на „Етропал“ АД за система за управление на качеството ISO 9001:2008,
валиден до 30.11.2017 г.;
 Сертификат на „Етропал“ АД за система за управление на качеството ISO 13485:2003, EN
ISO 13485:2012, валиден до 30.11.2017 г.;
 Сертификат на Кардива Солюсионес Интегралес С.А. за система за управление на
качеството ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 14.07.2017 г.;
 Сертификат на Кардива Солюсионес Интегралес С.А.за система за управление на
качеството ISO 9001:2008, валиден до 06.11.2017 г.;
 Сертификат на Джянгсу Фейксия Медикъл Продъктс Ко., Лтд за система за управление на
качеството ISO 13485:2012 + АС:2012, валиден до 31.07.2017 г.;
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 Сертификат на Рихтер Рабър Текнолъджи Сдн.Бхд.за система за управление на качеството
ISO 9001:2008, валиден до 30.04.2016 г.;
 Сертификат на Рихтер Рабър Текнолъджи Сдн.Бхд.за система за управление на качеството
ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012, валиден до 30.04.2016 г.;
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, декларация (свободен
текст), с която да потвърди, в случай, че бъде избран за изпълнител ще предостави данни, с
които да докаже, че е в процес на подновяване срока на сертификатите, чийто срок изтича
преди срока за изпълнение на поръчката или ще предостави валидни такива,със срок
обхващащ срока на изпълнение на обществената поръчка.
Комисията установи, че „Булмар МЛ” ООД участва за обособена позиция №6 номенклатура № 32; обособена позиция № 10 - номенклатури № 50 и 53; обособена
позиция № 13 - номенклатури № 100 и 103 и обособена позиция № 16 - номенклатури
№ 214, 215 и 216. Съгласно документацията за участие, за тези обособени позиции
гаранцията за участие е в общ размер 24 182,00 лв. Участникът е представил Банкова
гаранция за участие, издадена от „Тексим Банк“ АД, рег № 54500ББГ-А-0170 / 31.05.2016г.
на стойност 24 078,00 лв. и следва да довнесе и гаранция за участие на стойност 104,00 лв.
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП/отм./, участникът следва да представи в срок до 5
(пет) работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, гаранция за участие в
обществената поръчка на стойност 104,00 лв.
Необходимите документи и информация да се представят в Деловодството на „Втора МБАЛ
– София” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев” №120.
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