
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ГР.ТРОЯН”ЕООД

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№2

  
      на основание чл.72 от ЗОП от заседание на комисията, назначена със Заповед 
№ А-991/04.09.2015 г. на управителя на „МБАЛ-Троян”ЕООД със задача да разгледа,
оцени и класира офертите, подадени за участие в открита   процедура за възлагане на
обществена  поръчка  с  предмет   „Доставка  на  медицински  изделия  за  нуждите  на
„МБАЛ-Троян”ЕООД,  които  не  се  заплащат  от  НЗОК  или  републиканския
бюджет по смисъла на Закона за медицинските изделия”

 Днес  14.09.2015г.  на  основание  Глава  V-  Открита  процедура,  Раздел  ІІ-
Разглеждане,  оценка  и  класиране  на  офертите  от  ЗОП,  комисията  назначена  със
Заповед № А- 991 /04.09.2015 г. на управителя на “Многопрофилна болница за активно
лечение-Троян”ЕООД в състав:

Председател: Светлана Нановска – Главен счетоводител
и Членове:  1.Д-р Петьо Маринов – Началник отделение по хирургия

2.Д-р Милен Резняков – Ординатор в отделение по хирургия
3.Пламена  Димитрова-  Главен  специалист  обществени  поръчки
при Община-Троян
4.Емил Цветанов - адвокат

се  събра  в  10,00 часа в конферентната   зала на  лечебното заведение  за  да  продължи
своята  работа  по  допускане,  оценка  и  класиране  на  кандидатите  за  изпълнители  на
обществена  поръчка  с  предмет:  „Доставка  на  медицински  изделия  за  нуждите  на
„Многопрофилна болница за активно лечение -Троян”ЕООД, които не се заплащат от
НЗОК или републиканския бюджет по смисъла на Закона за медицинските изделия”.

Спазвайки разпоредбите на чл.68, ал.8 от ЗОП копие от Протокол №1 е изпратен
на всички участници в процедурата на 08.09.2015 г. на посочените от тях електронни
адреси, с молба за потвърждение на получаването на протокола. Същият е качен и на
електронното досие на процедурата в Профила на купувача. В указания срок 5 работни
дни  от  датата  на  получаване  на  протокола  в  деловодството  на  дружеството  са
постъпили допълнителните документи от участниците.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените липсващи
и/или несъответстващи  с изискванията на Възложителя документи за подбор.

І. С вх.№1562/09.09.2015 г. в деловодството на болницата е постъпило писмо от
участник „Елпак- Лизинг”ЕООД гр.Варна. В писмото участникът е изпратил следните
допълнителни документи:

1. Пликове  №1 по  обособени позиции  с  номера  31; 32; 33; 34; 35, в  които  се
съдържа списък на документите  подписан и подпечатан от участника. В списъците с
документи  е  отбелязано  обстоятелството,  че  същите  са  поставени  в  плик  №1  за
обособена позиция №30.

След разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с
изискванията  за  подбор,  комисията  приема,  че  участник  „Елпак-  Лизинг”ЕООД
гр.Варна отговаря на изискванията за подбор на възложителя.



ІІ. С вх.№1577/10.09.2015 г. в деловодството на болницата е постъпило писмо от
участник  „Айф  Фарма”ЕООД  гр.София.  В  писмото  участникът  е  изпратил  следните
допълнителни документи:

1. Пликове №1 по обособени позиции с номера  24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32;
33; 34; 35; 36; 37; 38; 39, 40 в които се съдържа списък на документите  подписан и
подпечатан от участника. В списъците  с документи е отбелязано обстоятелството, че
същите са поставени в плик №1 за обособена позиция №23.

След разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с
изискванията за подбор, комисията приема, че участник „Айф Фарма”ЕООД гр.София
отговаря на изискванията за подбор на възложителя.

ІІІ. С вх.№1579/10.09.2015 г. в деловодството на болницата е постъпило писмо
от  участник  „Сервизмед”ООД  гр.София.  В  писмото  участникът  е  изпратил  следните
допълнителни документи:

1. Пликове №1 по обособени позиции с номера  4; 11; 12; 13; 14; 15; 19 в които
се съдържа списък на документите  подписан и подпечатан от участника. В списъците с
документи  е  отбелязано  обстоятелството,  че  същите  са  поставени  в  плик  №1  за
обособена позиция №3.

След разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с
изискванията  за  подбор,  комисията  приема,  че  участник  „Сервизмед”ООД  гр.София
отговаря на изискванията за подбор на възложителя.

ІV. С вх.№1585/11.09.2015 г. в деловодството на болницата е постъпило писмо
от участник „Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив.

В писмото участникът е изпратил следните допълнителни документи:
1. Пликове №1 по обособени позиции с номера 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32;

34; 36; 37; 38, в които се съдържа списък на документите  подписан и подпечатан от
участника.  В  списъците  с  документи  е  отбелязано  обстоятелството,  че  същите  са
поставени в плик №1 за обособена позиция №23.

2.  Участникът  е  представил  Разрешение  за  търговия  на  едро  с  медицински
изделия Рег.№ ІV-Р-Т/МИ 723/28.07.2011 г., издадено от ИАЛ. 

След разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с
изискванията за подбор, комисията приема, че участник „Електро Мед България”ЕООД
гр.Пловдив отговаря на изискванията за подбор на възложителя.

V. С вх.№1586/11.09.2015 г. в деловодството на болницата е постъпило писмо от
участник  „Ливеда  Мед  2000”ООД  гр.София.  В  писмото  участникът  е  изпратил
следните допълнителни документи:

1. Пликове №1 по обособени позиции с номера 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 16; 17;
18;  19. в  които  се  съдържа  списък на  документите   подписан  и  подпечатан  от
участника.  В  списъците  с  документи  е  отбелязано  обстоятелството,  че  същите  са
поставени в плик №1 за обособена позиция №1.

След разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с
изискванията  за  подбор,  комисията  приема,  че  участник  „Ливеда  Мед  2000”ООД
гр.София отговаря на изискванията за подбор на възложителя.

VІ. С вх.№1594/14.09.2015 г. в деловодството на болницата е постъпило писмо
от  участник  „РСР”ЕООД  гр.София.  В  писмото  участникът  е  изпратил  следните
допълнителни документи:



1. Пликове  №1 по  обособени позиции  с  номера  2; 3; 4; 11; 14; 15, в които се
съдържа списък на документите  подписан и подпечатан от участника. В списъците с
документи  е  отбелязано  обстоятелството,  че  същите  са  поставени  в  плик  №1  за
обособена позиция №1.

След разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с
изискванията  за  подбор,  комисията  приема,  че  участник  „РСР”ЕООД  гр.София
отговаря на изискванията за подбор на възложителя.

VІІ. С вх.№1594/14.09.2015 г. в деловодството на болницата е постъпило писмо
от участник „Ортосинтез”ЕООД гр. Варна. В писмото участникът е изпратил следните
допълнителни документи:

1. Пликове №1 по обособени позиции с номера 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40, в които  се  съдържа  списък на  документите
подписан  и  подпечатан  от  участника.  В  списъците  с  документи  е  отбелязано
обстоятелството, че същите са поставени в плик №1 за обособена позиция №20.

2.Участникът „Ортосинтез”ЕООД гр. Варна е представил подписан и подпечатан
списък на документите, съдържащи се в офертата.

3.  Участникът  „Ортосинтез”ЕООД  гр.  Варна е  представил  2  /два/  броя
препоръки за добро изпълнение от „МБАЛ-Св.Панталеймон-Плевен”ООД и от „МБАЛ-
Военно Морска Болница”ЕООД гр. Варна.

4.  Участникът  „Ортосинтез”ЕООД  гр.  Варна е  представил  подписана  и
подпечатана  Декларация  за  участието  или  неучастието  на  подизпълнители  по  чл.56,
ал.1, т.8 от ЗОП. 

След разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с
изискванията за подбор, комисията приема, че участник „Ортосинтез”ЕООД гр. Варна
отговаря на изискванията за подбор на възложителя.

Комисията  приема,  че  документите  на  всички  участници  съответстват  на
изискванията  за  подбор  на  възложителя.  Комисията  допусна  всички  участници  до
разглеждане  на  документите  в  плик  №2 съдържащ  предложенията  за  изпълнение  на
поръчката и пристъпи към тяхното разглеждане , по реда на  постъпването им.

І. Участникът  : „Ортосинтез”ЕООД гр. Варна 
Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената

от  него  оферта  до  изтичане  на  90  /деветдесет/  календарни  дни,  включително   от
крайния срок за получаване на офертите. Предложението отговаря на изискването на
възложителя , което е 90 дни.

Предлага срок на отложено плащане   30 / тридесет / календарни дни. Същият
отговаря на изискването на възложителя.

Предлага срок на доставка 48 / четиридесет и осем / часа за редовни поръчки,
при изискани от възложителя  не по-вече от 5 /пет/ календарни дни  и 24 часа за спешни
заявки, при  изискани не по-вече от 24 часа.

Направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията
поставени от възложителя.

ІІ. Участникът  : „РСР”ЕООД гр.София
Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената

от него оферта до изтичане на 150 /сто и петдесет/ календарни дни, включително  от
крайния срок за получаване на офертите. Предложението отговаря на изискването на
възложителя , което е 90 дни.



Предлага срок на отложено плащане   30 / тридесет / календарни дни. Същият
отговаря на изискването на възложителя.

Предлага  срок  на  доставка   5 / пет/  календарни  дни  за  редовни  поръчки,  при
изискани от възложителя  не по-вече от 5 /пет/ календарни дни  и 24  часа за спешни
заявки, при  изискани не по-вече от 24 часа.

Направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията
поставени от възложителя.

ІІІ. Участникът  : „Елпак –Лизинг”ЕООД, гр.Варна 
Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената

от  него  оферта  до  изтичане  на  90  /деветдесет/  календарни  дни,  включително   от
крайния срок за получаване на офертите. Предложението отговаря на изискването на
възложителя , което е 90 дни.

Предлага срок на отложено плащане   30 / тридесет / календарни дни. Същият
отговаря на изискването на възложителя.

Предлага  срок  на  доставка   5 /пет/   календарни  дни  за  редовни  поръчки,  при
изискани от възложителя  не по-вече от 5 /пет/ календарни дни  и 24 часа за спешни
заявки, при  изискани не по-вече от 24 часа.

Направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията
поставени от възложителя.

ІV. Участникът  : „Айф Фарма” ЕООД гр. София 
Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената

от  него  оферта  до  изтичане  на  90  /деветдесет/  календарни  дни,  включително   от
крайния срок за получаване на офертите. Предложението отговаря на изискването на
възложителя , което е  90 дни.

Предлага срок на отложено плащане   30 / тридесет / календарни дни. Същият
отговаря на изискването на възложителя.

Предлага  срок  на  доставка   5  /два/  календарни  дни  за  редовни  поръчки,  при
изискани от възложителя  не по-вече от 5 /пет/ календарни дни  и 24 часа за спешни
заявки, при  изискани не по-вече от 24 часа.

Направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията
поставени от възложителя.

V. Участникът  : „Ливеда Мед 2000”ООД гр.София
Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената

от  него  оферта  до  изтичане  на  90  /деветдесет/  календарни  дни,  включително   от
крайния срок за получаване на офертите. Предложението отговаря на изискването на
възложителя , което е 90 дни.

Предлага срок на отложено плащане   30 / тридесет / календарни дни. Същият
отговаря на изискването на възложителя.

Предлага срок на доставка  4 /четири/  календарни дни за редовни поръчки, при
изискани от възложителя  не по-вече от 5 /пет/ календарни дни  и 24 часа за спешни
заявки, при  изискани не по-вече от 24 часа.

Направеното предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията
поставени от възложителя.

VІ. Участникът  : „Електро Мед България”ЕООД гр. Пловдив
Приема да се счита обвързан от задълженията и условията , поети с подадената

от него оферта до изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, включително  от




