ПРОТОКОЛ
№ 1/04.10.2018 г.
На 04.10.2018 г. в 10.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08391/04.10.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван СелиминскиСливен” АД гр.Сливен в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Розалинка
Спасова
–
Зам.директор
по
административните дейности на МБАЛ-АД-Сливен;

ЧЛЕНОВЕ:1.

маг. фарм. Ваня Кожухарова - Ръководител Аптека на
МБАЛ-АД- Сливен;
2. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АДСливен;
3. Радост Симеонова-Организатор „Маркетинг„ към МБАЛАД – Сливен;
4. Красимира Танева – Главна медицинска сестра на МБАЛ
– АД - Сливен

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:1. Пенка Динкова – Старша медицинска сестра на
„Хирургично отделение” при МБАЛ – АД Сливен
2. Анка Димитрова – Старша акушерка на
„Акушеро гинекологично отделение” при МБАЛ
– АД - Сливен

се събра в пълен състав и започна своята работа по разглеждане, оценка и
класиране на постъпилите оферти в обявената открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на превързочни материали за нуждите на
МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен”, одобрена с Решение № РД08-319/24.08.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван СелиминскиСливен” АД Сливен”, която се провежда по реда и условията на Закона за
обществените поръчки.
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Комисията започва работа след получаване на представените оферти и
Приемо-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП (чл. 54, ал. 1 ППЗОП).
Комисията се запозна със списъка с постъпилите оферти и всички
членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията констатира, че
за участие в откритата процедура са подадени 4 /четири/ оферти:
вх.№ ОПД-05-1/02.10.2018 г.-09.55 ч. „Медицинска техника инженеринг”
ООД гр. София;
вх.№ ОПД-05-2/03.10.2018 г.-09.30 ч. „Хелмед България" ЕООД гр.София;
вх.№ ОПД-05-3/03.10.2018 г.-10.15 ч. „Софарма Трейдинг" АД гр.София;
вх.№ ОПД-05-4/03.10.2018
гр.Пловдив.

г.-15.00

ч.

„Истлинк

България”

ЕООД

При отварянето на офертите в 10.00 часа на 04.10.2018 г. не присъстваха
участници или техни упълномощени представители. Не присъстваха представители
на средствата за масова информация.
Комисията отвари по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделен
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Трима от членовете на комисията - Розалинка Спасова – Председател, Димитър
Митев – член и Ваня Кожухарова – член подписаха техническото предложение и
пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на всички участници.
С това действие приключи публичната част от заседанието на комисията.
След това комисията в закрито заседание извърши проверка за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя и КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
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вх.№ ОПД-05-1/02.10.2018
техника инженеринг” ООД гр. София
Предложение

с

г.-09.55

ч.

„Медицинска

Участникът участва за обособена позиция
№ 3 "Доставка на
стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен”
АД гр.Сливен”
Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:

№

I
II
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5
2.6.
III
3.1
3.1.1.

ДОКУМЕНТИ

Вид на
документите
(оригинал или
заверено
копие)

Списък с документите, съдържащи се в офертата - Приложение № 1
Заявление за участие:
ЕЕДОП – Приложение № 2 /ел.вариант/
оригинал
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /ако е
неприложимо
приложимо/;
Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от ЗОП /ако е
неприложимо
приложимо/;
Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП /Приложение № 10/;

неприложимо

Декларация от подизпълнителя - Приложение № 8 /ако е
неприложимо
приложимо/;
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 9
неприложимо
Оферта:
Техническо предложение
Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата,
не е законният представител на участника /ако е приложимо/;

Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение
3.1.2. № 5/ в съответствие е техническите спецификации и изискванията на
възложителя - за съответната/ите позиция/и
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
3.1.3.
(Приложение № 3);
3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 4);

оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
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Друга информация и/или документи, изискани от възложителя,
когато това се налага от предмета на поръчката:
1. Каталози, проспекти, технически спецификации от производителя
- придружени с опис;
2. Инструкции за употреба;
3.1.5. 3. Декларации от производителя или негов упълномощен
представител за нанесена „СЕ” марировка, декларации за
съответствие с Директива 98/79 EEC, издадени от производителя или
еквивалентни;
4. Мостри на предлаганите превързочни материали - в отделна
опаковка, придружени с опис;
IV

"Предлагани ценови параметри"

4.1

Ценово предложение - Приложение № 6

Заверени
копия
Заверени
копия
Заверени
копия
Оригинал

оригинал

Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата
/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и
подпечатан от него.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в
приложената оферта;
- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние на участника или критериите за
подбор.

Предвид горното Комисията единодушно

Р Е Ш И:

Участникът „Медицинска техника инженеринг” ООД гр. София
отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за
подбор и ще разгледа техническото му предложение.
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Предложение с вх.№ ОПД-05-2/03.10.2018 г.-09.30 ч. „Хелмед България"

ЕООД гр.София
Участникът участва за обособени позиции
№ 1 ”Доставка на
превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван СелиминскиСливен” АД гр.Сливен” и № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”
Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:

№

I
II
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5
2.6.
2.7.

ДОКУМЕНТИ

Списък с документите, съдържащи се в офертата - Приложение № 1

оригинал

Заявление за участие:
ЕЕДОП - Приложение № 2 /ел.вариант/
оригинал
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /ако е
неприложимо
приложимо/;
Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от ЗОП /ако е
неприложимо
приложимо/;
Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП /Приложение № 10/;
оригинал
Декларация от подизпълнителя - Приложение № 8 /ако е
неприложимо
приложимо/;
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 9
оригинал
Заверено
Разрешение за търговия на едро е медицински изделия
копие

2.8.

ISO 900172018 на Хелмед България ЕООД

III

Оферта:

3.1

Техническо предложение

3.1.1.

Вид на
документите
(оригинал или
заверено
копие)

Заверено
копие

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата,
неприложимо
не е законният представител на участника /ако е приложимо/;

Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение
3.1.2. № 5/ в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя - за съответната/ите позиция/и за ОП 1

оригинал

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(Приложение № 3);

оригинал

3.1.3.
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3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 4);

оригинал

Друга информация и/или документи, изискани от възложителя,
когато това се налага от предмета на поръчката:
1. Каталози,
проспекти,
технически
спецификации
производителя - задължително придружени с опис;
3.1.5.

от

Заверени
копия

2. Мостри на предлаганите превързочни материали;

Оригинал

3. Декларации от производителя или негов упълномощен
представител за нанесена „СЕ” марировка, декларации за
съответствие с Директива 98/79 EEC, издадени от производителя
или еквивалентни;

Заверени
копия
Заверени
копия

4. Други /ако е приложимо/ - Инструкции за употреба
Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение
3.1.6. № 5/ в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя - за съответната/ите позиция/и за ОП 2

оригинал

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(Приложение №3);

оригинал

3.1.7.

3.1.8. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 4);

оригинал

Друга информация и/или документи, изискани от възложителя,
когато това се налага от предмета на поръчката:
1. Каталози,
проспекти,
технически
спецификации
производителя - задължително придружени с опис;
3.1.9.

от

Заверени
копия

2. Мостри на предлаганите превързочни материали;

Оригинал

3. Декларации от производителя или негов упълномощен
представител за нанесена „СЕ” марировка, декларации за
съответствие с Директива 98/79 EEC, издадени от производителя
или еквивалентни;

Заверени
копия

4. Други /ако е приложимо/ - Инструкции за употреба

Заверени
копия

IV "Предлагани ценови параметри"
4.1 Ценово предложение - Приложение 6 за ОП 1

оригинал

4.2 Ценово предложение - Приложение 6 за ОП 2

оригинал
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Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата
/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и
подпечатан от него.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в
приложената оферта;
- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние на участника или критериите за
подбор.
Предвид горното Комисията единодушно

Р Е Ш И:

Участникът „Хелмед България" ЕООД гр.София отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще
разгледа техническото му предложение.

вх.№ ОПД-05-3/03.10.2018
Трейдинг" АД гр.София
Предложение

с

г.-10.15

ч.

„Софарма

Участникът участва за обособени позици
№ 1 ”Доставка на
превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван СелиминскиСливен” АД гр.Сливен”; № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”; № 3 "Доставка на
стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен”
АД гр.Сливен” и № 4 "Доставка на стерилни превръзки с водорасли за
нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”.
Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:
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№

I
II

ДОКУМЕНТИ

Списък с документите, съдържащи се в офертата Приложение № 1, изготвен и съгласно Разяснение изх. № ОПД073411/19.19.2018 г.

Вид на
документите
(оригинал или
заверено
копие)
оригинал

Заявление за участие:

2.1. ЕЕДОП - Приложение № 2 /ел. вариант/

оригинал на
хартиен и
оптичен
носител

2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /ако е
приложимо/;
за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от ЗОП /ако е
2.3. Декларация
приложимо/;

неприложимо

2.4 Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП /Приложение № 10/;

неприложимо

2.5 Декларация от подизпълнителя – Приложение № 8 /ако е приложимо/;

неприложимо

2.6. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 9

неприложимо

неприложимо

III Оферта:
3.1

Техническо предложение, окомплектовано за всяка обособена позиция поотделно

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата,
3.1.1. не е законният представител на участника /ако е приложимо/;
Пълномощно за представителство на името на Габриела Христова
Димитрова

нотариално
заверен
препис,
поставен към
документите
за ОП № 1 и
заверени копия
в останалите
обособени
позиции

Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение
3.1.2. № 5/ в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя - за съответната/ите позиция/и

оригинал

3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(Приложение № 3);

оригинал

3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 4);

оригинал
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Друга информация и/или документи, изискани от възложителя,
когато това се налага от предмета на поръчката:
1. Каталози,
проспекти,
производителя,

технически

спецификации

от

ведно със Списък, поставен преди съответните документи;
2. Мостри на предлаганите превързочни материали, съгласно
приложен „ОПИС на представените мостри“ поставени в отделна
опаковка с надпис „МОСТРИ“;
3.1.5.

3. Декларации от производителя или негов упълномощен
представител за нанесена „СЕ” маркировка, декларации за
съответствие с Директива 98/79 EEC, издадени от производителя
или еквивалентни;

Заверени
копия
Оригинал

Оригинал

Заверени
копия

4. Други /ако е приложимо/
- Сертификат ISO 9001, ISO 13485 или еквивалентен за
производителя;
- Инструкции за употреба;

IV

4.1

- Декларация за поддържане на склад на средномесечни
количества.
"Предлагани ценови параметри", представен в отделен запечатан Плик
с надпис: „Предлагани ценови параметри“ с вписан номер на
съответната обособена позиция
Ценово предложение - Приложение № 6

Заверени
копия
Заверени
копия
Оригинал

Оригинал на
хартиен и
електронен
носител

Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата
/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и
подпечатан от него.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в
приложената оферта;
- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние на участника или критериите за
подбор.
Предвид горното Комисията единодушно
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Р Е Ш И:

Участникът
„Софарма Трейдинг" АД гр.София отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще
разгледа техническото му предложение.

Предложение с вх.№ ОПД-05-4/03.10.2018 г.-15.00 ч. „Истлинк България”

ЕООД гр.Пловдив
Участникът участва за обособени позици
№ 1 ”Доставка на
превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван СелиминскиСливен” АД гр.Сливен”; № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен” и № 3 "Доставка на
стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен”
АД гр.Сливен”.
Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:

№

I
II
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5
2.6.
III
3.1

ДОКУМЕНТИ

Списък с документите,
Приложение № 1
Заявление за участие:

съдържащи

Вид на документите
(оригинал или
заверено копие)
се

в

офертата

-

ЕЕДОП - Приложение 2 /ел.вариант/
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност
/ако е приложимо/;
Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от ЗОП
/ако е приложимо/;
Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП /Приложение №
10/;
Декларация от подизпълнителя - Приложение № 8 /ако е
приложимо/;
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 9
Оферта:
Техническо предложение за ОП № 1, 2, 3

оригинал

Електронен вариант
на диск
неприложимо
неприложимо
неприложимо
неприложимо
неприложимо
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3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава
офертата, не е законният представител на участника /ако е
приложимо/;
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
/Приложение № 5/ в съответствие е техническите
спецификации и изискванията на възложителя - за
съответната/ите позиция/и
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор (Приложение № 3);
Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение
№ 4);
Друга информация и/или документи, изискани от възложителя,
когато това се налага от предмета на поръчката:
1. Каталози, проспекти, технически спецификации
производителя - задължително придружени с опис;

от

2. Мостри на предлаганите превързочни материали;

3.1.5.

3. Декларации от производителя или негов упълномощен
представител за нанесена „СЕ” марировка, декларации за
съответствие с Директива 98/79 EEC, издадени от
производителя или еквивалентни;
4. Други /ако е приложимо/

IV

4.1

неприложимо

оригинал
оригинал
оригинал
Заверени копия на
каталози, мостри на
предлаганите
превързочни материали,
заверени копия на
Декларации от
производителите, ЕС
сертификати от
производителите, ИСО
13485 на
производителите,
оторизационни писма на
името на „Истлинк
България”ООД издадени
от производителите,
инструкции за употреба
записани на диск,
технически предложения
за оферираните позиции
на хартиен и електронен
носител, списъци на
представените каталози,
списъци на
представените мостри
,всички тези документи
са комплектовани за
всяка оферирана
обособена позиция според
изискванията на
Възложителя

"Предлагани ценови параметри"

Ценово предложение - Приложение № 6

Ценови предло-жения за
ОП № 1,2,3 представе-ни
на хартиен и електронен
носи-тел според
изискванията на
Възложителя в отделни
пликове
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Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата
/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и
подпечатан от него.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в
приложената оферта;
- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние на участника или критериите за
подбор.
Предвид горното Комисията единодушно

Р Е Ш И:

Участникът „Истлинк България” ЕООД гр.Пловдив отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще
разгледа техническото му предложение.

След като установи, че всички участници отговарят на изискванията
за лично състояние и на критериите за подбор Комисията подробно разгледа
и обсъди техническите им предложения и констатира следното:
с вх.№ ОПД-05-1/02.10.2018
техника инженеринг” ООД гр. София
Предложение

г.-09.55

ч.

„Медицинска

Участникът предлага в Техническото си предложение за изпълнение на
поръчката /Приложение № 5/ следното:
1. Място на изпълнение на поръчката: Ще доставя превързочните материали,
предмет на настоящата поръчка до Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД гр. Сливен; гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.
2. Приема условието, изпълнение на поръчката да е за срок от две години
/двадесет и четири месеца/, като началната дата на влизане в сила на договора за
възлагането на обществената поръчка ще бъде датата на сключване на договора.
Приема, изпълнението на поръчката да става чрез периодични доставки по
предварителни заявки от Възложителя по вид и количество.
3. При спечелване на обществената поръчка e съгласен с условията за
плащане, посочени в проекта на договор.
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4. Предлага срок за разсрочено плащане 60 /шестдесет/ календарни дни,
след представяне на фактура.
5. Декларира, че срокът на годност на предлаганите медицинските
изделия /превързочни материали/ ще бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка;
6. Срок за изпълнение на поръчката - Всяка отделна доставка на стоките
предмет на настоящия договор, ще бъде доставена в срок до 72 /седемдесет и два/
часа след получаване на заявка от Възложителя.
7. Декларира, че предлаганите медицински изделия /превързочни
материали/ отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия.
8. Ако бъде избран за изпълнител на настоящата поръчка декларира, че
доставените превързочни материали ще бъдат в пълно съответствие с
представените мостри и от посочените по-долу производители :
Обособена позиция № 3 "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на
МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен"

№
1

Наименование на продукта
2

Производител
3

1

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс
без разрез 7/5

Eurofar m - Италия

2

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс
без разрез 10/8

Eurofar m - Италия

3

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс
без разрез 8/15 или 10/15

Eurofar m - Италия

5

Стерилна следоперативна превръзка
текстил с незалепващ абсорбиращ
без разрез 20/10
Стерилна следоперативна превръзка
текстил с незалепващ абсорбиращ
без разрез 30/10

6

Стерилна
следоперативна
водоустойчива
превръзка с абсорбиращ компрес 20/10

Eurofar m - Италия

7

Стерилна
следоперативна
водоустойчива
превръзка с абсорбиращ компрес 35/10

Eurofar m - Италия

4

с нетъкан
комплекс
Eurofar m - Италия
с нетъкан
комплекс
Eurofar m - Италия

9. Приема условието, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е обвързан със закупуването
на цялото количество продукти, посочено в документацията за участие и ценово
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Количествата са ориентировъчни и не
пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При
необходимост посочените /заявените количества/ могат да бъдат надхвърлени.
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Количествата по поръчката се конкретизират чрез периодични доставки по
предварителни заявки от Възложителя по вид и количество.
10. Ако бъде избран за изпълнител на настоящата поръчка декларира, че:
10.1. Е в състояние да осигури необходимите количества медицински
изделия /превързочни материали/, предмет на поръчката, за целия срок на
договора;
10.2. Разполага със складова база и ресурсни възможности, които
позволяват в случай на необходимост съответните медицински изделия да
бъдат доставяни в лечебното заведение до 72 /седемдесет и два/ часа от
заявяването им;
10.3.
Разполага със съответните транспортни средства, според
спецификата на медицинските изделия.
10.4. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката и в
посочените от Възложителя количества в документацията за участие.
10.5. Всяка доставка ще се придружава с документи, удостоверяващи за
произход и качество за всеки вид продукт и разрешение за употреба.
11. Предлаганите превързочни материали отговарят на изискванията на
Закона за медицинските изделия.
12. Предлаганите превързочни материали са в съответствие с Директива
98/79/ЕС;
13. Предлаганите превързочни материали имат ЕС декларация за
съответствие и „СЕ“ маркировка в съответствие с изискванията на чл. 14 и чл. 15
от ЗМИ или еквивалентно;
14. Притежава документ, удостоверяващ правото му да извършва търговия на
едро с медицински изделия, издаден съгласно ЗМИ.
15. Потвърждава, че настоящата оферта е съобразена с изискванията,
посочени в документацията за участие в процедурата и гарантира, че е в
състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта.;
16. В случай, че бъде определен за изпълнител приема задължението да
представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на
договора и документите по чл.112 от ЗОП.
До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото
приемане от страна на Възложителя и известие за сключване на договор, ще
формират обвързващо споразумение между двете страни.
Комисията подробно разгледа предоставените от участника каталози,
брошури, технически спецификации от производителя, за оферираните стерилни
превръзки, в които има подробна информация за тях с превод на български език, от
които е видно: материя на изделието, начин на обработка и всички други показатели
и производствени характеристики, които по безспорен начин доказват качеството на
предлаганото изделие. В каталожните приложения са заличени стойностите на цените
в него.
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Участникът е представил мостри, придружени с Опис за обособената позиция,
за която участва, в който е обозначен производителя на съответния вид превързочен
материал. Комисията провери дали представените мостри от участника отговарят на
изискуемите от Възложителя по вид, количество и размер.
Комисията констатира следното :
1. Мострите на представените стерилни превръзки напълно отговарят по брой, вид и
размер на изискуемите от Възложителя, както и на Техническите характеристики на
техническите спецификации зададени от Възложителя.
2. Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на предоставената
от участника информация, както и не констатира несъответствие с изискванията на
Възложителя към техническото предложение на участника.
Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Техническото предложение на участникът „Медицинска техника
инженеринг” ООД гр. София отговаря на изискванията на Закона и
Възложителя и ще оцени стерилните превръзки по Обособена позиция № 3
"Доставка на стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван
Селимински-Сливен"АД гр.Сливен" по показателя К2-Качество по
методиката, утвърдена от Възложителя.

Предложение с вх.№ ОПД-05-2/03.10.2018 г.-09.30 ч. „Хелмед България"

ЕООД гр.София
Участникът предлага в Техническото си предложение за изпълнение на
поръчката /Приложение № 5/ следното:
1. Място на изпълнение на поръчката: Ще доставя превързочните материали,
предмет на настоящата поръчка до Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД гр. Сливен; гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.
2. Приема условието, изпълнение на поръчката да е за срок от две години
/двадесет и четири месеца/, като началната дата на влизане в сила на договора за
възлагането на обществената поръчка ще бъде датата на сключване на договора.
Приема, изпълнението на поръчката да става чрез периодични доставки по
предварителни заявки от Възложителя по вид и количество.
3. При спечелване на обществената поръчка e съгласен с условията за
плащане, посочени в проекта на договор.
4. Предлага срок за разсрочено плащане 60 /шестдесет/ календарни дни,
след представяне на фактура.
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5. Декларира, че срокът на годност на предлаганите медицинските
изделия /превързочни материали/ ще бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка;
6. Срок за изпълнение на поръчката - Всяка отделна доставка на стоките
предмет на настоящия договор, ще бъде доставена в срок до 72 /седемдесет и два/
часа след получаване на заявка от Възложителя.
7. Декларира, че предлаганите медицински изделия /превързочни
материали/ отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия.
8. Ако бъде избран за изпълнител на настоящата поръчка декларира, че
доставените превързочни материали ще бъдат в пълно съответствие с
представените мостри и от посочените по-долу производители :
Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”

№
1

4

Наименование на продукта
2
Бинт марлен хигроскопичен 5/5 тех 17/17
нишки
Бинт марлен хигроскопичен 5/8 тех 17/17
нишки
Бинт марлен хигроскопичен 10/10 тех 17/17
нишки
Бинт марлен хигроскопичен 10/16 тех 17/17
нишки

5

Гипсов бинт от хигроскопична марля 2,7/10

АНДЖИ СПЕНК

6

АНДЖИ СПЕНК

9

Гипсов бинт от хигроскопична марля 2,7/15
Марля хигроскопична 1 м /1 м тех 17/17
нишки
Марля хигроскопична на топове тех 17/17
нишки - 100м.
Марля хигроскопична на топове тех 17/17
нишки - 200м.

10

Санпласт прикрепващ пластир 5 / 5

АНДЖИ СПЕНК

11

Памук хигроскопичен накатен х 1 кг

АНДЖИ СПЕНК

12

Лигнин х 1/2 кг.

РОЛОН РОЛО

13

Цитопласт 100/6

АНДЖИ СПЕНК

14

Хипоалергичен копринен пластир 5/5

АНДЖИ СПЕНК

1
2
3

7
8

Производител
3
АНДЖИ СПЕНК
АНДЖИ СПЕНК
АНДЖИ СПЕНК
АНДЖИ СПЕНК

АНДЖИ СПЕНК
АНДЖИ СПЕНК
АНДЖИ СПЕНК

16

15

Хипоалергичен
10/10

пластир-от нетъкан

текстил
АНДЖИ СПЕНК

Обособена позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ ”Др Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”

№
1

1
2
3

Наименование на продукта
2
Компреси
нестерилни
марлени
хигроскопични 7,5/7,5 16 д х 100 тех 17/17
нишки
Микулич компрес 50/50;
Микулич компрес 45/45

Производител
3

УНИМАКС
УНИМАКС
АНДЖИ СПЕНК

9. Приема условието, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е обвързан със закупуването
на цялото количество продукти, посочено в документацията за участие и ценово
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Количествата са ориентировъчни и не
пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При
необходимост посочените /заявените количества/ могат да бъдат надхвърлени.
Количествата по поръчката се конкретизират чрез периодични доставки по
предварителни заявки от Възложителя по вид и количество.
10. Ако бъде избран за изпълнител на настоящата поръчка декларира, че:
10.1. Е в състояние да осигури необходимите количества медицински
изделия /превързочни материали/, предмет на поръчката, за целия срок на
договора;
10.2. Разполага със складова база и ресурсни възможности, които
позволяват в случай на необходимост съответните медицински изделия
да бъдат доставяни в лечебното заведение до 72 /седемдесет и два/ часа
от заявяването им;
10.3. Разполага със съответните транспортни средства, според
спецификата на медицинските изделия.
10.4. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката и в
посочените от Възложителя количества в документацията за участие.
10.5. Всяка доставка ще се придружава с документи, удостоверяващи за
произход и качество за всеки вид продукт и разрешение за употреба.
11. Предлаганите превързочни материали отговарят на изискванията на
Закона за медицинските изделия.
12. Предлаганите превързочни материали са в съответствие с Директива
98/79/ЕС;
13. Предлаганите превързочни материали имат ЕС декларация за
съответствие и „СЕ“ маркировка в съответствие с изискванията на чл. 14 и чл. 15
от ЗМИ или еквивалентно;
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14. Притежава документ, удостоверяващ правото му да извършва търговия на
едро с медицински изделия, издаден съгласно ЗМИ.
15. Потвърждава, че настоящата оферта е съобразена с изискванията,
посочени в документацията за участие в процедурата и гарантира, че е в
състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта.;
16. В случай, че бъде определен за изпълнител приема задължението да
представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на
договора и документите по чл.112 от ЗОП.
До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото
приемане от страна на Възложителя и известие за сключване на договор, ще
формират обвързващо споразумение между двете страни.
Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”
Комисията подробно разгледа предоставените от участника каталози,
брошури, технически спецификации от производителите, за оферираните
превързочни материали, в които има подробна информация за тях с превод на
български език, от които е видно: материя на изделието, начин на обработка и всички
други показатели и производствени характеристики, които по безспорен начин
доказват качеството на предлаганото изделие. В каталожните приложения са
заличени стойностите на цените в него.
Участникът е представил мостри, придружени с Приемо-предавателен протокол
за обособената позиция.
Комисията пристъпи към проверка, дали представените мостри от участника
отговарят на изискуемите от Възложителя по вид, количество и размер.
Комисията констатира следното :
1. В Приемо-предавателиният протокол не е видно кой е производителя.
2. Мострите на представените превързочни материали са представени в отделна
опаковка, но в насипен вид. Нито една представена мостра не е обозначена с
номера и наименованието, отговарящи на съответните в спецификацията на
Възложителя.
3. На нито една представена мостра не е обозначено: срок на годност, СЕ
маркировка.
Комисията не може да прецени дали за всички номенклатурни единици от
позицията са представени мостри, дали са в срок на годност не е видно да са нанесени
СЕ маркировки.
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4. Комисията констатира несъответствие на предоставените от участника мостри,
което е несъответствие с изискванията на Възложителя към техническото
предложение на участника.
Комисията единодушно
Р Е Ш И:
На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 2, буква „а” от Закона за обществените
поръчки, предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в
откритата процедура участника „Хелмед България" ЕООД гр.София за Обособена
позиция №1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”, тъй като е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а именно:
Представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на поръчката и не е изпълнил условие, посочено в документацията на поръчката.
МОТИВИ
Участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията на поръчката, а
именно :
В Раздел IІІ, т. 4.7.1. Мостри „ Изискуемите мостри се представят в срока за
представяне на офертите. Те трябва да бъдат опаковани отделно от документите по
чл.47, ал.3 от ЗОП в подходящи опаковки с фирмен знак на участника и
съответстващи на оферираните в техническото предложение търговски продукти,
задължително придружени с опис. Трябва да бъдат обозначени по начин, от който да
е видно кой е производителя и за коя обособена позиция/номенклатура се отнасят.
Всяка една представена мостра следва да бъде обозначена с номера и
наименованието, отговарящи на съответните в спецификацията на Възложителя, в
изисканото от Възложителя количество и в срок на годност. На всяка предоставена
мостра трябва да бъде обозначено : срок на годност, СЕ маркировка.
Участник, който не представи задължително изискуемите мостри ще бъде
отстранен от участие по съответната обособена позиция и/или номенклатура
независимо от приложените документи за съответствие – проспекти, каталози,
спецификации, издадени от производителя и други подобни за доказване
съответствието с техническите спецификации на Възложителя.
„Непредставянето на мострите по т. 4.7.1./мостри / във вид, изискуем от
Възложителя, доказващи съответствието на оферираното медицинско
изделие с изискванията на възложителя, посочени в Техническите
спецификации е основание за отстраняване на участника от процедурата на
основание чл. 107, т. 2, буква „а“от ЗОП, тъй като е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Комисията няма да тества мострите и оцени участника по критерия К2Качество по Обособена позиция №1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите
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на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД
гр.Сливен”, тъй като
офертата/техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на
Възложителя.
Предвид горното и в изпълнение на чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията няма да
разгледа ценовото предложение на участника „Хелмед България" ЕООД гр.София за
Обособена позиция №1
”Доставка на превързочни материали за нуждите на
МБАЛ”Д-р
Иван
Селимински-Сливен”
АД
гр.Сливен”,
тъй
като
офертата/техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на
Възложителя.

Обособена позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ ”Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”
Участникът е представил мостри, придружени с Приемо-предавателен протокол.
Комисията пристъпи към проверка, дали представените мостри от участника
отговарят на изискуемите от Възложителя по вид, количество и размер.
Комисията констатира следното :
1. В Приемо-предавателиният протокол не е видно кой е производителя.
2. Мострите на представените превързочни материали са представени в отделна
опаковка, в насипен вид. Нито една представена мостра не е обозначена с
номера и наименованието, отговарящи на съответните в спецификацията на
Възложителя.
3. На нито една представена мостра не е обозначено: срок на годност, СЕ
маркировка.
Комисията не може да прецени дали за всички номенклатурни единици от
позицията са представени мостри, дали са в срок на годност не е видно да са нанесени
СЕ маркировки.
4. Комисията констатира несъответствие на предоставените от участника мостри,
което е несъответствие с изискванията на Възложителя към техническото
предложение на участника.
Комисията единодушно
Р Е Ш И:
На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 2, буква „а” от Закона за обществените
поръчки, предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в
откритата процедура участника „Хелмед България" ЕООД гр.София за Обособена
позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-
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Сливен” АД гр.Сливен”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на Възложителя, а именно:
Представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на поръчката и не е изпълнил условие, посочено в документацията на поръчката.
МОТИВИ
Участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията на поръчката, а
именно :
В Раздел IІІ, т. 4.7.1. Мостри „ Изискуемите мостри се представят в срока за
представяне на офертите. Те трябва да бъдат опаковани отделно от документите по
чл.47, ал.3 от ЗОП в подходящи опаковки с фирмен знак на участника и
съответстващи на оферираните в техническото предложение търговски продукти,
задължително придружени с опис. Трябва да бъдат обозначени по начин, от който да
е видно кой е производителя и за коя обособена позиция/номенклатура се отнасят.
Всяка една представена мостра следва да бъде обозначена с номера и
наименованието, отговарящи на съответните в спецификацията на Възложителя, в
изисканото от Възложителя количество и в срок на годност. На всяка предоставена
мостра трябва да бъде обозначено : срок на годност, СЕ маркировка.
Участник, който не представи задължително изискуемите мостри ще бъде
отстранен от участие по съответната обособена позиция и/или номенклатура
независимо от приложените документи за съответствие – проспекти, каталози,
спецификации, издадени от производителя и други подобни за доказване
съответствието с техническите спецификации на Възложителя.
„Непредставянето на мострите по т. 4.7.1./мостри / във вид, изискуем от
Възложителя, доказващи съответствието на оферираното медицинско
изделие с изискванията на възложителя, посочени в Техническите
спецификации е основание за отстраняване на участника от процедурата на
основание чл. 107, т. 2, буква „а“от ЗОП, тъй като е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Комисията няма да тества мострите и оцени участника по критерия К2Качество по Обособена позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ
”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”, тъй като офертата/техническото
предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.
Предвид горното и в изпълнение на чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията няма да
разгледа ценовото предложение на участника „Хелмед България" ЕООД гр.София за
Обособена позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ ”Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”, тъй като офертата/техническото предложение
на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.
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вх.№ ОПД-05-3/03.10.2018
Трейдинг" АД гр.София
Предложение

с

г.-10.15

ч.

„Софарма

Участникът предлага в Техническото си предложение за изпълнение на
поръчката /Приложение № 5/ следното:
1. Място на изпълнение на поръчката: Ще доставя превързочните материали,
предмет на настоящата поръчка до Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД гр. Сливен; гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.
2. Приема условието, изпълнение на поръчката да е за срок от две години
/двадесет и четири месеца/, като началната дата на влизане в сила на договора за
възлагането на обществената поръчка ще бъде датата на сключване на договора.
Приема, изпълнението на поръчката да става чрез периодични доставки по
предварителни заявки от Възложителя по вид и количество.
3. При спечелване на обществената поръчка e съгласен с условията за
плащане, посочени в проекта на договор.
4. Предлага срок за разсрочено плащане 60 /шестдесет/ календарни дни,
след представяне на фактура.
5. Декларира, че срокът на годност на предлаганите медицинските
изделия /превързочни материали/ ще бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка;
6. Срок за изпълнение на поръчката - Всяка отделна доставка на стоките
предмет на настоящия договор, ще бъде доставена в срок до 72 /седемдесет и два/
часа след получаване на заявка от Възложителя.
7. Декларира, че предлаганите медицински изделия /превързочни
материали/ отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия.
8. Ако бъде избран за изпълнител на настоящата поръчка декларира, че
доставените превързочни материали ще бъдат в пълно съответствие с
представените мостри и от посочените по-долу производители :
Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”

№
1
1
2
3
4

Наименование на продукта
2
Бинт марлен хигроскопичен 5/5 тех 17/17
нишки
Бинт марлен хигроскопичен 5/8 тех 17/17
нишки
Бинт марлен хигроскопичен 10/10 тех 17/17
нишки
Бинт марлен хигроскопичен 10/16 тех 17/17
нишки

Производител
3
Софарма АД
Софарма АД
Софарма АД
Софарма АД
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5

Гипсов бинт от хигроскопична марля 2,7/10

Софарма АД

6

Софарма АД

9

Гипсов бинт от хигроскопична марля 2,7/15
Марля хигроскопична 1 м /1 м тех 17/17
нишки
Марля хигроскопична на топове тех 17/17
нишки - 100м.
Марля хигроскопична на топове тех 17/17
нишки - 200м.

10

Санпласт прикрепващ пластир 5 / 5

Софарма АД

11

Памук хигроскопичен накатен х 1 кг

Софарма АД

12

Лигнин х 1/2 кг.

МОНОПОЛ ЕООД

13

Цитопласт 100/6

Софарма АД

14

Хипоалергичен копринен пластир 5/5
Хипоалергичен пластир-от нетъкан
10/10

7
8

15

Софарма АД
Софарма АД
Софарма АД

Софарма АД
текстил
Софарма АД

Обособена позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ ”Др Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”

№
1

1
2
3

Наименование на продукта
2
Компреси
нестерилни
марлени
хигроскопични 7,5/7,5 16 д х 100 тех 17/17
нишки
Микулич компрес 50/50;
Микулич компрес 45/45

Производител
3

Софарма АД
Софарма АД
Софарма АД

Обособена позиция № 3 "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на
МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен"

№
1

Наименование на продукта
2

1

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс
без разрез 7/5

Производител
3

Софарма АД
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2

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс
без разрез 10/8

Софарма АД

3

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс
без разрез 8/15 или 10/15

Софарма АД

4

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс
без разрез 20/10

Софарма АД

5

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс
без разрез 30/10

Софарма АД

6

Стерилна
следоперативна
водоустойчива
превръзка с абсорбиращ компрес 20/10

Софарма АД

7

Стерилна
следоперативна
водоустойчива
превръзка с абсорбиращ компрес 35/10

Софарма АД

Обособена позиция № 4 "Доставка на стерилни превръзки с водорасли за
нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен"

№
1

Наименование на продукта
2

Производител
3

1

Стерилна незалепваща превръзка с екстрат от
водорасли 10/10

Софарма АД

2

Стерилна незалепваща превръзка с екстрат от
водорасли 20/20

Софарма АД

9. Приема условието, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е обвързан със закупуването
на цялото количество продукти, посочено в документацията за участие и ценово
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Количествата са ориентировъчни и не
пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При
необходимост посочените /заявените количества/ могат да бъдат надхвърлени.
Количествата по поръчката се конкретизират чрез периодични доставки по
предварителни заявки от Възложителя по вид и количество.
10. Ако бъде избран за изпълнител на настоящата поръчка декларира, че:
10.1. Е в състояние да осигури необходимите количества медицински
изделия /превързочни материали/, предмет на поръчката, за целия срок на
договора;
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10.2. Разполага със складова база и ресурсни възможности, които
позволяват в случай на необходимост съответните медицински изделия да
бъдат доставяни в лечебното заведение до 72 /седемдесет и два/ часа от
заявяването им;
10.3.
Разполага със съответните транспортни средства, според
спецификата на медицинските изделия.
10.4. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката и в
посочените от Възложителя количества в документацията за участие.
10.5. Всяка доставка ще се придружава с документи, удостоверяващи за
произход и качество за всеки вид продукт и разрешение за употреба.
11. Предлаганите превързочни материали отговарят на изискванията на
Закона за медицинските изделия.
12. Предлаганите превързочни материали са в съответствие с Директива
98/79/ЕС;
13. Предлаганите превързочни материали имат ЕС декларация за
съответствие и „СЕ“ маркировка в съответствие с изискванията на чл. 14 и чл. 15
от ЗМИ или еквивалентно;
14. Притежава документ, удостоверяващ правото му да извършва търговия на
едро с медицински изделия, издаден съгласно ЗМИ.
15. Потвърждава, че настоящата оферта е съобразена с изискванията,
посочени в документацията за участие в процедурата и гарантира, че е в
състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта.;
16. В случай, че бъде определен за изпълнител приема задължението да
представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на
договора и документите по чл.112 от ЗОП.
До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото
приемане от страна на Възложителя и известие за сключване на договор, ще
формират обвързващо споразумение между двете страни.
Участникът е представил мостри, придружени с Опис за четирите обособени
позиции, за които участва. В описите са обозначени производители на съответния вид
превързочен материал, компрес, стерилна превръзка. Комисията провери дали
представените мостри от участника отговарят на изискуемите от Възложителя по вид,
количество и размер.
Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”
Комисията констатира следното :
1. Мострите на представените превързочни материали, напълно отговарят по
брой, вид и размер на изискуемите от Възложителя, както и на Техническите
характеристики на техническите спецификации зададени от Възложителя.
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2. Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на
предоставената от участника информация, както и не констатира несъответствие с
изискванията на Възложителя към техническото предложение на участника.
Обособена позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ ”Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”
Комисията констатира следното :
1. Мострите на представените компреси напълно отговарят по брой, вид и размер на
изискуемите от Възложителя, както и на Техническите характеристики на
техническите спецификации зададени от Възложителя.
2. Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на предоставената
от участника информация, както и не констатира несъответствие с изискванията на
Възложителя към техническото предложение на участника.
Обособена позиция № 3 "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ"Д-р
Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен"
Комисията констатира следното :
1. Мострите на представените стерилни превръзки напълно отговарят по брой, вид и
размер на изискуемите от Възложителя, както и на Техническите характеристики на
техническите спецификации зададени от Възложителя.
2. Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на предоставената
от участника информация, както и не констатира несъответствие с изискванията на
Възложителя към техническото предложение на участника.
Обособена позиция № 4 "Доставка на стерилни превръзки с водорасли за нуждите
на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен"
Комисията констатира следното :
1. Мострите на представените стерилни превръзки с водорасли напълно отговарят по
брой, вид и размер на изискуемите от Възложителя, както и на Техническите
характеристики на техническите спецификации зададени от Възложителя.
2. Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на предоставената
от участника информация, както и не констатира несъответствие с изискванията на
Възложителя към техническото предложение на участника.

Комисията единодушно
Р Е Ш И:
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Техническите предложения на участникът „Софарма Трейдинг" АД
гр.София отговарят на изискванията на Закона и Възложителя и ще
оцени по показателя К2-Качество по методиката, утвърдена от
Възложителя, както следва :
1. Превързочните материали по Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни
материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”
2. Компресите по Обособена позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на
МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”
3. Стерилните превръзки по Обособена позиция № 3 "Доставка на стерилни
превръзки за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен"
4. Стерилните превръзки с водорасли по Обособена позиция № 4 "Доставка на
стерилни превръзки с водорасли за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван СелиминскиСливен"АД гр.Сливен"

Предложение с вх.№ ОПД-05-4/03.10.2018 г.-15.00 ч. „Истлинк България”

ЕООД гр.Пловдив

Участникът предлага в Техническото си предложение за изпълнение на
поръчката /Приложение № 5/ следното:
1. Място на изпълнение на поръчката: Ще доставя превързочните материали,
предмет на настоящата поръчка до Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД гр. Сливен; гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.
2. Приема условието, изпълнение на поръчката да е за срок от две години
/двадесет и четири месеца/, като началната дата на влизане в сила на договора за
възлагането на обществената поръчка ще бъде датата на сключване на договора.
Приема, изпълнението на поръчката да става чрез периодични доставки по
предварителни заявки от Възложителя по вид и количество.
3. При спечелване на обществената поръчка e съгласен с условията за
плащане, посочени в проекта на договор.
4. Предлага срок за разсрочено плащане 60 /шестдесет/ календарни дни,
след представяне на фактура.
5. Декларира, че срокът на годност на предлаганите медицинските
изделия /превързочни материали/ ще бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка;
6. Срок за изпълнение на поръчката - Всяка отделна доставка на стоките
предмет на настоящия договор, ще бъде доставена в срок до 72 /седемдесет и два/
часа след получаване на заявка от Възложителя.
7. Декларира, че предлаганите медицински изделия /превързочни
материали/ отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия.
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8. Ако бъде избран за изпълнител на настоящата поръчка декларира, че
доставените превързочни материали ще бъдат в пълно съответствие с
представените мостри и от посочените по-долу производители :
Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”

№
1

11

Производител
3
Шаосинг
Фучинг
Хелт
Продъктс Ко.Лтд, Китай
Шаосинг
Фучинг
Хелт
Продъктс Ко.Лтд, Китай
Шаосинг
Фучинг
Хелт
Продъктс Ко.Лтд, Китай
Шаосинг
Фучинг
Хелт
Продъктс Ко.Лтд, Китай
Иу Дсеканг Медикъл Артикълс
Гипсов бинт от хигроскопична марля 2,7/10
Ко. Лтд, Китай
Иу Дсеканг Медикъл Артикълс
Гипсов бинт от хигроскопична марля 2,7/15
Ко. Лтд, Китай
Марля хигроскопична 1 м /1 м тех 17/17 Шаосинг
Фучинг
Хелт
нишки
Продъктс Ко.Лтд, Китай
Марля хигроскопична на топове тех 17/17 Шаосинг
Фучинг
Хелт
нишки - 100м.
Продъктс Ко.Лтд, Китай
Марля хигроскопична на топове тех 17/17 Шаосинг
Фучинг
Хелт
нишки - 200м.
Продъктс Ко.Лтд, Китай
Хангджоу
Йонинер
Санпласт прикрепващ пластир 5 / 5
Фармасютикал Ко. Лтд, Китай
Сепа Менсуджак Санаи Ве
Памук хигроскопичен накатен х 1 кг
Тикарет Ко. Лтд, Турция

12

Лигнин х 1/2 кг.

13

Цитопласт 100/6

14

Хипоалергичен копринен пластир 5/5
Хипоалергичен пластир-от нетъкан
10/10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15

Наименование на продукта
2
Бинт марлен хигроскопичен 5/5 тех 17/17
нишки
Бинт марлен хигроскопичен 5/8 тех 17/17
нишки
Бинт марлен хигроскопичен 10/10 тех 17/17
нишки
Бинт марлен хигроскопичен 10/16 тех 17/17
нишки

Хангджоу
Йонинер
Фармасютикал Ко. Лтд, Китай
Хангджоу
Йонинер
Фармасютикал Ко. Лтд, Китай
текстил Хангджоу
Йонинер
Фармасютикал Ко. Лтд, Китай

Обособена позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ ”Др Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”

№

Наименование на продукта

Производител
28

1

1
2
3

2
3
Компреси
нестерилни
марлени
хигроскопични 7,5/7,5 16 д х 100 тех 17/17 Шаосинг
Фучинг
нишки
Продъктс Ко.Лтд, Китай
Шаосинг
Фучинг
Микулич компрес 50/50;
Продъктс Ко.Лтд, Китай
Шаосинг
Фучинг
Продъктс Ко.Лтд, Китай
Микулич компрес 45/45

Хелт
Хелт
Хелт

Обособена позиция № 3 "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на
МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен"

№
1

Наименование на продукта
2

Производител
3

1

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс Хангджоу Йонинер Фармасютикал
без разрез 7/5
Ко. Лтд, Китай

2

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс Хангджоу Йонинер Фармасютикал
без разрез 10/8
Ко. Лтд, Китай

3

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс Хангджоу Йонинер Фармасютикал
без разрез 8/15 или 10/15
Ко. Лтд, Китай

4

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс Хангджоу Йонинер Фармасютикал
без разрез 20/10
Ко. Лтд, Китай

5

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс Хангджоу Йонинер Фармасютикал
без разрез 30/10
Ко. Лтд, Китай

6

Стерилна
следоперативна
водоустойчива Хангджоу Йонинер Фармасютикал
превръзка с абсорбиращ компрес 20/10
Ко. Лтд, Китай

7

Стерилна
следоперативна
водоустойчива Хангджоу Йонинер Фармасютикал
превръзка с абсорбиращ компрес 35/10
Ко. Лтд, Китай

9. Приема условието, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е обвързан със закупуването
на цялото количество продукти, посочено в документацията за участие и ценово
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Количествата са ориентировъчни и не
пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При
необходимост посочените /заявените количества/ могат да бъдат надхвърлени.
Количествата по поръчката се конкретизират чрез периодични доставки по
предварителни заявки от Възложителя по вид и количество.
10. Ако бъде избран за изпълнител на настоящата поръчка декларира, че:

29

10.1. Е в състояние да осигури необходимите количества медицински
изделия /превързочни материали/, предмет на поръчката, за целия срок на
договора;
10.2. Разполага със складова база и ресурсни възможности, които
позволяват в случай на необходимост съответните медицински изделия да
бъдат доставяни в лечебното заведение до 72 /седемдесет и два/ часа от
заявяването им;
10.3.
Разполага със съответните транспортни средства, според
спецификата на медицинските изделия.
10.4. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката и в
посочените от Възложителя количества в документацията за участие.
10.5. Всяка доставка ще се придружава с документи, удостоверяващи за
произход и качество за всеки вид продукт и разрешение за употреба.
11. Предлаганите превързочни материали отговарят на изискванията на
Закона за медицинските изделия.
12. Предлаганите превързочни материали са в съответствие с Директива
98/79/ЕС;
13. Предлаганите превързочни материали имат ЕС декларация за
съответствие и „СЕ“ маркировка в съответствие с изискванията на чл. 14 и чл. 15
от ЗМИ или еквивалентно;
14. Притежава документ, удостоверяващ правото му да извършва търговия на
едро с медицински изделия, издаден съгласно ЗМИ.
15. Потвърждава, че настоящата оферта е съобразена с изискванията,
посочени в документацията за участие в процедурата и гарантира, че е в
състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта.;
16. В случай, че бъде определен за изпълнител приема задължението да
представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на
договора и документите по чл.112 от ЗОП.
До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото
приемане от страна на Възложителя и известие за сключване на договор, ще
формират обвързващо споразумение между двете страни.
Участникът е представил мостри, придружени с Опис за трите обособени
позиции, за които участва. В описите са обозначени производители на съответния
вид превързочен материал, компрес, стерилна превръзка. Комисията провери
дали представените мостри от участника отговарят на изискуемите от
Възложителя по вид, количество и размер.
Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”
Комисията констатира следното :
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1. Мострите на представените превързочни материали, напълно отговарят по
брой, вид и размер на изискуемите от Възложителя, както и на Техническите
характеристики на техническите спецификации зададени от Възложителя.
2. Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на
предоставената от участника информация, както и не констатира несъответствие с
изискванията на Възложителя към техническото предложение на участника.
Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Техническото предложение на участникът „Истлинк България” ЕООД
гр.Пловдив отговаря на изискванията на Закона и Възложителя и ще оцени
превързочните материали по Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни
материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”
по показателя К2-Качество по методиката, утвърдена от Възложителя.
Обособена позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ ”Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”
Комисията констатира следното :
1. Мострите на представените компреси напълно отговарят по брой, вид и размер
на изискуемите от Възложителя, както и на Техническите характеристики на
техническите спецификации зададени от Възложителя.
2. Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на
предоставената от участника информация, както и не констатира несъответствие с
изискванията на Възложителя към техническото предложение на участника.
Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Техническото предложение на участникът „Истлинк България” ЕООД
гр.Пловдив отговаря на изискванията на Закона и Възложителя и ще оцени
компресите по Обособена позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на
МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен” по показателя К2Качество по методиката, утвърдена от Възложителя.
Обособена позиция № 3 "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на
МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен"
Комисията пристъпи към проверка, дали представените мостри от участника
отговарят на изискуемите от Възложителя по вид, количество и размер.
Комисията констатира следното :
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1. Мострите на представените стерилни превръзки за /4/ четири
номенклатурни единици не отговарят на технически характеристики по размер
и/или вид, заложени и изискани от Възложителя, а именно :
№ 3.1 „ Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан текстил с незалепващ
абсорбиращ комплекс без разрез 7/5“ - представената мостра е прозрачна от
полиуретанов филм, без абсорбиращ комплекс;
№ 3.3 „Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан текстил с незалепващ
абсорбиращ комплекс без разрез 8/15 или 10/15“ - представената мостра е с
размери 15/15.
№ 3.5 „ Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан текстил с незалепващ
абсорбиращ комплекс без разрез 30/10“ - представената мостра е с размери 25/10.
№ 3.7. „Стерилна следоперативна водоустойчива превръзка с абсорбиращ
компрес 35/10“ - представената мостра е с размери 20/10.
В техническото задание, Възложителят е поставил условие „Размерите на
стерилните следоперативни превръзки могат да варират в диапазон ± до 5
милиметра“.
2. Комисията констатира несъответствие на предоставените от участника мостри,
което е несъответствие с изискванията на Възложителя към техническото
предложение на участника.

Комисията единодушно
Р Е Ш И:
На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 2, буква „а” от Закона за обществените
поръчки, предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в
откритата процедура участника „Истлинк България” ЕООД гр.Пловдив за
Обособена позиция № 3 "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на
МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен", тъй като е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а
именно:
Несъответствие с изискванията на Възложителя по техническата
спецификация на стерилните превръзки по 4 /четири/ номенклатурни единици от
позицията - Представил е оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката.

МОТИВИ
Представените от участника мостри по 4 /четири/ номенклатурни единици от
позицията не отговарят на техническите спецификации на стерилните превръзки.

32

Комисията няма да тества мострите и оцени участника по критерия К2Качество по Обособена позиция № 3 "Доставка на стерилни превръзки за
нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен“, тъй като
офертата/техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на
Възложителя.
Предвид горното и в изпълнение на чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията няма
да разгледа ценовото предложение на участника „Истлинк България” ЕООД
гр.Пловдив за Обособена позиция Обособена позиция № 3 "Доставка на
стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД
гр.Сливен, тъй като офертата/техническото предложение на участника не
отговаря на изискванията на Възложителя.
В изпълнение на чл. 57, ал.2 от ППЗОП Комисията пристъпи към
оценяване по всички други показатели, освен предлаганата цена, тъй като
избрания от Възложителя критерий е – ''оптимално съотношение
качество/цена” и част от показателите за оценка обхващат параметри от
техническото предложение.
При формиране на комплексната оценка на предложенията вземат
участие следните критерии:
1. Предлагана цена – 80 точки;
2. Качество на предлаганите превързочни материали – 20 точки
Комисията класира участниците по степента на съответствие на
офертите с предварително обявените от възложителя условия, като
използва следната методика:
Кобщо = К1+К2 , където
І. К1 – Цена – 80 точки.
Цмин.
К1 = -------х 80
Цх
Цмин.- минимално предложена цена
Цх.- предлаганата от оферента цена
К2 – Качество – 20 точки.
Сх
К2 = -------х 20
Сmaks
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Сх.
- получените от оферента точки за качество по обособената позиция
Сmaks – най-голям брой точки за качество по обособената позиция.

Качеството се оценява на база съответствие на представените
мостри на превързочните материали и компреси със съвременните
изисквания за качество.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО КРИТЕРИЙ К2 „ КАЧЕСТВО”

Предоставените от участника мостри се тестват и оценяват по
посочените по-долу критерии за качество, като всяка една от
номенклатурните единици в обособената позиция, получава оценка за
качество. Средната оценка за качество, която представлява полученият
брой точки за позицията се получава, като общият брой точки, получени за
всяка номенклатурна единица се раздели на броя на номенклатурните
единици в обособената позиция.
I. Обособена позиция № 1 "Доставка на превързочни материали за нуждите
на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен" – максимален брой
точки /Сmaks / – 20 точки.
1. Бинт / марлен, хигроскопичен – максимум 9 точки
Оценката за качество на бинтовете се състои от три елемента :
гъстота на текстилните нишки : при 17/17 – 3 точки
под 17/17 – 2 точки
над 17/17 – 1 точка

-

стабилност на плетката : много стабилна – 3 точки
средна стабилност – 2 точки
слаба стабилност – 1 точка

-

опаковка – влагонепропусклива – 3 точки
ненадеждна/влагопропусклива/ - 1 точка

2. Гипсов бинт – максимум 9 точки
Оценката за качество на гипсовите бинтове се състои от три елемента :
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-

време за абсорбиране – до 6 минути – 3 точки
до 7 минути – 2 точки
над 7 минути – 1 точка

-

време за втърдяване – до 4 минути – 3 точки
до 6 минути – 2 точки
над 6 минути – 1 точка

-

опаковка – влагонепропусклива – 3 точки
ненадеждна/влагопропусклива/ - 1 точка

3. Марля хигроскопична – максимум 9 точки
Оценката за качество на марлята се състои от три елемента :
-

гъстота на плетката : при 17/17 – 3 точки
под 17/17 – 2 точки
над 17/17 – 1 точка

-

абсорбиране на течности : от 10 до 20 секунди – 3 точки
от 20 до 25 секунди – 2 точки
над 25 секунди – 1 точка

-

избелване с реагенти, несъдържащи хлор – 3 точки
избелване с реагенти, съдържащи хлор – 1 точка

4. Санпласт 5/5 - максимум 9 точки
Оценката за качество на санпласта се състои от три елемента :
-водоустойчив и микропорест : притежаващ и двата компонента – 3 точки
притежаващ един компонент – 1 точка
позволяващ да се пише върху него : трайно –
3 точки
нетрайно – 1 точка
удобен за манипулация /без да е необходимо винаги да се използва
ножица/ :
може да се къса и с ръце – 3 точки
изисква ножица –
1 точка
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5. Памук хигроскопичен – максимум 9 точки
Оценката за качество на памука се състои от три елемента :
-

-

произведен от 100 % естествен памук – 3 точки
под 100% 1 точка
абсорбиране на течности : от 10 до 20 секунди – 3 точки
от 20 до 25 секунди – 2 точки
над 25 секунди – 1 точка
избелване с реагенти, несъдържащи хлор – 3 точки
избелване с реагенти, съдържащи хлор – 1 точка

6. Лигнин – максимум 9 точки
Оценката за качество на памука се състои от три елемента :
-

степен на мекота : изключително мек – 3 точки
твърд – 1 точка

-

равномерна плътност : плътен – 3 точки
рехав – 1 точка

-

абсорбция : под 1 минута – 3 точки
над 1 минута – 1 точка

7. Цитопласт 100/6 – максимум 6 точки
Оценката за качество на цитопласта се състои от два елемента :
-водоустойчив и микропорест : притежаващ и двата компонента – 3 точки
притежаващ един компонент – 1 точка
-

позволяващ да се пише върху него : трайно – 3 точки
нетрайно – 1 точка

8. Пластири –максимум 6 точки
Оценката за качество на пластирите се състои от два елемента :
-

позволяващ да се пише върху него : трайно – 3 точки
нетрайно – 1 точка
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- удобен за манипулация /без да е необходимо винаги да се използва
ножица/ :
може да се къса и с ръце – 3 точки
изисква ножица – 1 точка

II. Обособена позиция № 2 "Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ "Др Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен"- максимален брой точки
/Сmaks / – 20 точки.
1. Компреси нестерилни марлени хигроскопични – максимум 9 точки.
Оценката за качество на марлените компреси се състои от три елемента :
-

гъстота на плетката : при 17/17 – 3 точки
под 17/17 – 2 точки
над 17/17 – 1 точка

-

абсорбиране на течности : от 10 до 20 секунди – 3 точки
от 20 до 25 секунди – 2 точки
над 25 секунди – 1 точка

-

избелване с реагенти, несъдържащи хлор – 3 точки
избелване с реагенти, съдържащи хлор – 1 точка

2. Микулич компреси – максимум 9 точки.
Оценката за качество на микулич компреси се състои от три елемента :
-

брой марлени пластове – най-голям брой - 3 точки
най-малък брой – 1 точка
предложенията,
съдържащи
пластове между най-голям и най-малък брой, получават 2 точки.
-

абсорбиране на течности : от 10 до 20 секунди – 3 точки
от 20 до 25 секунди – 2 точки
над 25 секунди – 1 точка

-

избелване с реагенти, несъдържащи хлор – 3 точки
избелване с реагенти, съдържащи хлор – 1 точка

марлени

III. Обособена позиция № 3 "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на
МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен" - максимален брой
точки /Сmaks / – 20 точки.
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Оценката за качество на стерилните превръзки се състои от един елемент :
-

прилепва плътно към кожата – 20 точки
не прилепва плътно към кожата – 10 точки

IV. Обособена позиция № 4 "Доставка на стерилни превръзки с водорасли
за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен" максимален брой точки /Сmaks / – 20 точки.
Оценката за качество на стерилните превръзки се състои от два елемента :
-

отстраняване от от кожата : атравматично - 10 точки
слабо изразено залепване – 5 точки

-

толерантност на кожата :
не се проявява дразнене – 10 точки
слабо изразено дразнение, зачервяване – 5 точки

Комисията в детайли разгледа брошури и каталози и тества
представените мостри, на допуснатите участници по обособените позиции
и при стриктно спазване на методиката на Възложителя оцени предлаганите
от участниците превързочни материали по критерия К2 „Качество”.

В изпълнение на чл. 57, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, Комисията
извърши оценяване по останалите критерии, освен предлаганата цена и
единодушно
РЕШИ:
Оцени допуснатите участници по показателят К2 -Качество,
както следва:
вх.№ ОПД-05-1/02.10.2018
техника инженеринг” ООД гр. София
Предложение

с

г.-09.55

ч.

„Медицинска

Обособена позиция № 3 "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на
МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен.

№

Елемент на оценката

как прилепва
към кожата
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Мотиви /при
получена по ниска
оценка от
точки максималната/

Наименование на продукта

1

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без
разрез 7/5

20

2

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без
разрез 10/8

20

3

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без
разрез 8/15 или 10/15

20

4

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без
разрез 20/10

20

5

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без
разрез 30/10

20

6

Стерилна следоперативна водоустойчива
превръзка с абсорбиращ компрес 20/10

20

7

Стерилна следоперативна водоустойчива
превръзка с абсорбиращ компрес 35/10
Общо точки по Обособена позиция №3
Средна оценка

20
140

20

вх.№ ОПД-05-3/03.10.2018
Трейдинг" АД гр.София
Предложение

г.-10.15

с

ч.

„Софарма

Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”

№
Елемент на оценката

гъстота на
текстилните
нишки

стабилност
на плетката

общо
точки

опаковка

Мотиви /при
получена по
ниска оценка
от
максималната/

Наименование на продукта
Бинт марлен хигроскопичен 5/5 тех
1 17/17 нишки
Бинт марлен хигроскопичен 5/8 тех
2 17/17 нишки

3

3

3

9

3

3

3

9
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Бинт марлен хигроскопичен 10/10
3 тех 17/17 нишки

3

3

3

9

Бинт марлен хигроскопичен 10/16
4 тех 17/17 нишки

3

3

3

9

Елемент на оценката
Гипсов бинт от хигроскопична марля
5 2,7/10
Гипсов бинт от хигроскопична марля
6 2,7/15
Елемент на оценката
Марля хигроскопична 1 м /1 м тех
7 17/17 нишки
Марля хигроскопична на топове тех
8 17/17 нишки - 100м.
Марля хигроскопична на топове тех
9 17/17 нишки - 200м.

Елемент на оценката
10 Санпласт прикрепващ пластир 5 / 5

време за
абсорбиране

време за
втърдяване

опаковка

3

3

3

9

3

3

3

9

гъстота на
плетката

абсорбиране
на течности

избелване с
реагенти

3

3

3

9

3

3

3

9

3

3

3

9

водоустойчив
и
микропорест

позволяващ
да се пише
удобен за
върху него манипулация

3

3

3

произведен
от 100 %
естествен
памук

абсорбиране
на течности

избелване с
реагенти

3

3

3

степен на
мекота

равномерна
плътност

абсорбция

3

3

водоустойчив
и
микропорест

позволяващ
да се пише
върху него

3
позволяващ
да се пише
върху него

3
удобен за
манипулация

14 Хипоалергичен копринен пластир 5/5

3

3

6

Хипоалергичен пластир- от нетъкан
15 текстил 10/10

3

3

6

Елемент на оценката
11 Памук хигроскопичен накатен х 1 кг
Елемент на оценката
12 Лигнин х 1/2 кг

Елемент на оценката
13 Цитопласт 100/6

Елемент на оценката

9

9

3

9

6

Общо точки по ОП №1

126.00

Средна оценка

8.40
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Обособена позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ ”Д-р
Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”

№

Елемент на оценката

избелване
с
гъстота на абсорбиране
плетката на течности реагенти

общо
точки

Мотиви /при
получена по
ниска оценка
от
максималната/

Наименование на продукта

1

Компреси нестерилни марлени
хигроскопични 75/75 16 g х 100 тех 17/17
нишки
Елемент на оценката

2

Микулич компрес 50/50;

3

Микулич компрес 45/45;

3
брой
марлени
пластове

3

3

9

избелване
абсорбиране
с
на течности реагенти

3

3

3

9

3

3

3

9

Общо точки по ОП №2
Средна оценка

27

9.00

Обособена позиция № 3 "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на
МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен"

№

Елемент на оценката

Наименование на продукта

Мотиви /при
получена по ниска
оценка от
максималната/

как прилепва
към кожата
точки

1

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без
разрез 7/5

20

2

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без
разрез 10/8

20

3

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без
разрез 8/15 или 10/15

20

4

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без
разрез 20/10

20

41

5

Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан
текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без
разрез 30/10

20

6

Стерилна следоперативна водоустойчива
превръзка с абсорбиращ компрес 20/10

20

7

Стерилна следоперативна водоустойчива
превръзка с абсорбиращ компрес 35/10
Общо точки по Обособена позиция №3
Средна оценка

20
140

20

Обособена позиция № 4 "Доставка на стерилни превръзки с водорасли за
нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр.Сливен"

№

Елемент на оценката

отстраняване
от от кожата

толерантност
на кожата

общо
точки

Мотиви /при получена
по ниска оценка от
максималната/

Наименование на продукта

Стерилна незалепваща
превръзка с екстрат от
1 водорасли 10/10
Стерилна незалепваща
превръзка с екстрат от
2 водорасли 10/20

10

10

20

10

10

20

Общо точки по Обособена позиция №3

40

Средна оценка

20

Предложение с вх.№ ОПД-05-4/03.10.2018 г.-15.00 ч. „Истлинк България”

ЕООД гр.Пловдив
Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”

№
Елемент на оценката
Наименование на продукта
1

Бинт марлен хигроскопичен 5/5 тех
17/17 нишки

гъстота
на
текстилн
ите
стабилност
нишки
на плетката

2

2

Мотиви /при получена
по ниска оценка от
максималната/

общо
точки

опаковка

1

5

гъстота на текст.нишки
под 17/17, плетката е

42

2

Бинт марлен хигроскопичен 5/8 тех
17/17 нишки

2

2

1

3

Бинт марлен хигроскопичен 10/10
тех 17/17 нишки

2

2

1

4

Бинт марлен хигроскопичен 10/16
тех 17/17 нишки

2
2
време за
абсорбира
време за
не
втърдяване

1

Елемент на оценката

5

Гипсов бинт от хигроскопична
марля 2,7/10

6

Гипсов бинт от хигроскопична
марля 2,7/15

Елемент на оценката

1

1
гъстота
на
плетката

1

опаковка

3

1
3
абсорбиран
е на
избелване с
течности
реагенти

7

Марля хигроскопична 1 м /1 м тех
17/17 нишки

2

1

3

8

Марля хигроскопична на топове
тех 17/17 нишки - 100м.

2

1

3

9

Марля хигроскопична на топове
тех 17/17 нишки - 200м.

Елемент на оценката

2
водоустой
чив и
микропор
ест
1

10

1
3
позволява
щ да се
удобен за
пише
манипулац
върху него
ия
3

1

Санпласт прикрепващ пластир 5 / 5

Елемент на оценката

рехава, средностабилна,
опаковката е
влагопропусклива
гъстота на текст.нишки
под 17/17, плетката е
рехава, средностабилна,
опаковката
е
5 влагопропусклива
гъстота на текст.нишки
под 17/17, плетката е
рехава, средностабилна,
опаковката
е
5 влагопропусклива
гъстота на текст.нишки
под 17/17, плетката е
рехава, средностабилна,
опаковката
е
5 влагопропусклива

Време за абсорбиране
над 7 мин., време на
5 втърдяване над 6 мин.
Време за абсорбиране
над 7 мин., време на
5 втърдяване над 6 мин.

гъстота на текст.нишки
под 17/17, плетката е
рехава, не абсорбира, а
пропуска биологични
6
течности.
гъстота на текст.нишки
под 17/17, плетката е
рехава, не абсорбира, а
пропуска
биологични
6 течности.
гъстота на текст.нишки
под 17/17, плетката е
рехава, не абсорбира, а
пропуска
биологични
6 течности.

не е водоустойчив,
изисква ножица при
манипулация-при късане
5 с ръце се разнищва

произведе
н от 100
%
абсорбиран
естествен
е на
избелване с
памук
течности
реагенти

43

Памук хигроскопичен накатен х 1
кг

11

Елемент на оценката
12

Лигнин х 1/2 кг

Елемент на оценката
13

Цитопласт 100/6

14

Елемент на оценката
Хипоалергичен копринен пластир
5/5

15

Хипоалергичен пластир- от
нетъкан текстил 10/10

3
3
степен на равномерна
мекота
плътност
1
водоустой
чив и
микропор
ест

3

9

абсорбция

3
позволява
щ да се
пише
върху него

абсорбира течности над
5 1 минута и е твърд

1

1
3
позволява
щ да се
пише
удобен за
върху
манипулац
него
ия
3

3

не е водоустойчив

4

3

6

1

не е удобен за
манипулация, изисква
4 ножица

Общо точки по ОП №1

81.00

Средна оценка

5.40

Обособена позиция № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ ”Д-р
Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”

№

Елемент на оценката
гъстота на абсорбиране избелване
плетката на течности с реагенти

общо
точки

Мотиви /при
получена по
ниска оценка от
максималната/

Наименование на продукта

1

Компреси нестерилни марлени
хигроскопични 75/75 16 g х 100 тех 17/17
нишки
Елемент на оценката

2

Микулич компрес 50/50;

3

Микулич компрес 45/45;

2

брой
марлени
пластове

2

3

гъстота на
текст.нишки под
17/17, плетката е
рехава,абсорбира
над 20 сек.

7

абсорбиране избелване
на течности с реагенти

3

2

3

8

3

2

3

8

абсорбира над 20
сек.
абсорбира над 20
сек.

Общо точки по ОП №2

23

Средна оценка

7.67
44

След тестване и оценяване, при стриктно спазване на методиката на
Възложителя, на представените мостри на допуснатите оферти, КОМИСИЯТА
извърши класиране на участниците по критерия К2 „Качество”, както следва :

І. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №
превързочни материали за нуждите на
Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”

1 ”Доставка на
МБАЛ”Д-р Иван

По показателя К 2 „Качество”
I място “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД гр.София– 20.00 точки
II място “ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ”ЕООД гр.Пловдив– 12,86 точки
Забележка : Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.София не
участва в класирането за тази обособена позиция.

ІI. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ”Доставка на компреси
за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД
гр.Сливен”

По показателя К 2„Качество”
I място “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД гр.София– 20.00 точки
II място “ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ”ЕООД гр.Пловдив– 17,04 точки
Забележка : Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.София не
участва в класирането за тази обособена позиция.

ІII. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 "Доставка на стерилни
превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД
гр.Сливен”

По показателя К 2„Качество”

45

I място “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД гр.София–
20.00 точки
І място„Медицинска техника инженеринг” ООД гр.София–
20,00
точки
Забележка : Участникът “ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ”ЕООД гр.Пловдив не
участва в класирането за тази обособена позиция.

ІV. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 "Доставка на стерилни
превръзки с водорасли за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван СелиминскиСливен” АД гр.Сливен”

По показателя К 2„Качество”

І място “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД

гр.София –

20.00 точки

С това свое действие Комисията завърши дейностите си по
разглеждане и обсъждане на лично състояние и на критериите за подбор,
техническите предложения на участниците и извърши класиране по
показателя К2 „Качество”, поради което на основание чл. 57, ал. 3 от
ППЗОП, единодушно
Р Е Ш И:

1. Отварянето и оповестяването на ценовите предложения ще се
извърши на 19.10.2018 г./петък/ от 10.00 часа в заседателната зала в
административната сграда на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД –
гр.Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.
2. При отварянето на пликовете с ценовите параметри имат право
да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масова информация.
3. Информацията относно датата, часа и мястото на отварянето и
оповестяването на ценовите оферти да бъде публикувана в Профила на
купувача в официалния сайт на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД –
гр.Сливен.

С това свое действие комисията завърши първото си заседание,
като насрочи следващото си заседание за 19.10.2018 г./петък/ от 10.00
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часа в заседателната зала в сградата на МБАЛ „Д-р Иван СелиминскиСливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” №1.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Информа цията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/Розалинка Спасова/
ЧЛЕНОВЕ: 1.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/маг.ф.Ваня Кожухарова/
2.

Информацията е заличена съ гл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/Красимира Танева/
3.

Информацията е заличена съ гл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/Радост Симеонова/
4.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/адв. Димитър Митев/
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