ПРОТОКОЛ
№ 1/29.07.2020 г.
На 29.07.2020 г. в 10.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08-369/29.07.2020 г.
на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Хрисант Хрисантов – Зам.директор по медицинските дейности на
МБАЛ-АД-Сливен
ЧЛЕНОВЕ:
1. д-р Мария Терзиева - Н-к на МБЛ при МБАЛ-АД- Сливен
2. д-р Галина Бакърджиева – Н-к на КЛ при МБАЛ-АД- Сливен;
3. м.с. Мария Карарадева – ст. м.с. на КФД при МБАЛ-АД-Сливен;
4. Красимира Танева – Гл. мед.сестра на МБАЛ-АД-Сливен.
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: Радост Симеонова – Икономист „ ОП и маркетинг” на МБАЛ-АД-Сливен
се събра и започна своята работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите
оферти в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и
урина по 38 /тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ
„Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”, одобрена с Решение № РД-08-138/16.03.2020 г. на
Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински - Сливен” АД, която се провежда
по реда и условията на Закона за обществените поръчки.
Комисията започна работа след получаване на представените оферти и Приемопредавателен 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 15 /петнадесет/ оферти:
І. вх. № ОПД–05-1/16.06.2020 г.- 09.00 ч. – „Медиклим“ ЕООД гр.София;
ІІ. вх.№ ОПД-05-2/23.06.2020 г.-09,40 ч. "Диахем" ООД гр. Пловдив;
ІII. вх.№ ОПД-05-3/23.06.2020 г.-11,20 ч. „Диасистемс" ЕООД гр.София;
ІV. вх.№ ОПД-05-4 /14.07.2020 г.-09,30 ч. „Аквахим 2020” ЕООД гр.София;
V. вх.№ ОПД-05-5/23.07.2020 г.-11,30ч. ”Перфект Медика" ООД гр.Стара

Загора;
VI. вх.№ ОПД-05-6/23.07.2020 г.-13,15 ч. „Лаб Диагностика”
гр.София;
VII. вх.№ ОПД-05-7 /24.07.2020 г.-11,00 ч. "АПР” ООД гр.София;
VIII. вх.№ ОПД-05-8/27.07.2020 г.-09,30 ч. "Медицинска техника
инженеринг" ООД гр.София.

ООД

1

IX. вх.№ ОПД-05-9/27.07.2020 г.-11,00 ч. "Топ-Диагностика" ООД гр.

София;
X. вх.№ ОПД-05-10/28.07.2020 г.-07,55ч. „Гамидор България” ООД
гр.София;
XI. вх.№ ОПД-05-11/28.07.2020 г.-09,20 ч. "Марвена Диагностика" ЕООД
гр.София;
XII. вх.№ ОПД-05-12/28.07.2020 г.-09,30 ч. "БГ Мед" ООД гр.София;
XIII.
вх.№
ОПД-05-13/28.07.2020
г.-09,40
ч.
"Химтекс"
ООД
гр.Димитровград;
XIV. вх.№ ОПД-05-14/28.07.2020 г.-09,50 ч. .„Елит Медикал" ООД
гр.София;
XV. вх.№ ОПД-05-15/28.07.2020 г.-15,50 ч. .„Ридаком" ЕООД гр.София;
При отварянето на офертите в 10.00 часа на 29.07.2020 г. не присъстваха
упълномощени представители на участниците. Не присъстваха представители на
средствата за масова информация.
Комисията отвари запечатаните непрозрачни опаковки на участниците по реда на
тяхното входиране, оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни
запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри".
Трима от членовете на комисията – д-р Хрисант Хрисантов – Председател, д-р
Мария Терзиева – член и д-р Галина Бакърджиева – член подписаха техническите
предложения 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.
Във връзка с предстоящото разглеждане на офертата, Комисията извърши справка в
Търговския регистър по ЕИК на участниците.
Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП на участниците, по реда на
тяхното входиране, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя и КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
Предложение с вх. № ОПД–05-1/16.06.2020 г.- 09.00 ч. – „Медиклим“ ЕООД
гр.София
Участникът участва в процедурата за 3 /три/ обособени позиции:
ОП №16 „Мануални стрипове за идентификация на различни
бактерии.Допълнителни реактиви за АPI стриповете “.
ОП №19 „Имунулогични тестове за апарат MINI VIDAS“
ОП № 28 „ Хемокултури“.

групи

В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;

2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3. Документ за упълномощаване-заверено копие;
4.Технически предложения за трите обособени позиции ;
5. Запечатани непрозрачни пликове с предлагани ценови параметри - 3 бр.;
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Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от
лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в
Търговския регистър.;
- 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 „Медиклим“ ЕООД гр.София отговаря на изискванията за
лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническ ите му
предложения за Обособени позиции №16, №19 и №28.

Предложение с вх.№ ОПД-05-2/23.06.2020 г.-09,40 ч. "Диахем" ООД
Пловдив;

гр.

Участникът участва в процедурата за 1 /една/ обособена позиция:
ОП №30„Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология “.
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подпи сан и подпечатан от
представляващ дружеството;

2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3.Техническо предложение;
4. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри;
5. Разрешение за търговия на едро от ИАЛ – заверено копие;
6. Сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 – заверено копие.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от лицето
по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския
регистър.;
- 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:
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Участникът "Диахем" ООД гр. Пловдив отговаря на изискванията за
лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му
предложение за Обособена позиция №30.
Предложение с вх.№ ОПД-05-3/23.06.2020 г.-11,20 ч. „Диасистемс" ЕООД
гр.София
Участникът участва в процедурата за 3 /три/ обособени позиции:
ОП №6 „Тест за опиати комбиниран “.
ОП №18 „Бързи тестове за серологично изследване на: “
ОП № 20 „Серологични изследвания“.
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;

2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3.Технически предложения за трите обособени позиции;
4. Запечатани непрозрачни пликове с предлагани ценови параметри - 3 бр.;
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- - Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от лицето
по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския
регистър;
- 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 „Диасистемс" ЕООД гр.София отговаря на изискванията за
лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите му
предложения за Обособени позиции №6, №18 и №20.
Предложение с вх.№ ОПД-05-4 /14.07.2020 г.-09,30 ч. „Аквахим 2020” ЕООД
гр.София;
Участникът участва в процедурата за 1 /една/ обособена позиция:
ОП №36 „Реактиви и консумативи за хистологични и цитологични изследвания “.
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;

2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3. Документ за упълномощаване-заверено копие;
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4.Техническо предложение;
5. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри;
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от
лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в
Търговския регистър.;
- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние на участника или к ритериите за подбор.
Предвид горното Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Участникът „Аквахим 2020” ЕООД гр.София отговаря на изискванията за
лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му
предложение за Обособена позиция №3 6.
Предложение с вх.№ ОПД-05-5/23.07.2020 г.-11,30ч. ”Перфект Медика" ООД
гр.Стара Загора
Участникът участва в процедурата за 8 /осем/ обособени позиции:
ОП №1 „Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор "BS 300" “.
ОП №2 „Реактиви и консумативи за хемато логичен брояч "Mindray ВС 3000"
ОП №3 „Реактиви и консумативи за електролитен анализатор "Еasy Lyte" PLUS“
ОП №4 „Реактиви и консумативи за автоматичен хемокогулометър "Compact X'' “
ОП №5 „Реактиви и консумативи за автоматична система за определяне химични
и физични компоненти в уринита за апарат ''Dirui H 50'' и ''FUS 100''
ОП №9 „Реактиви и консумативи за автоматичен анализатор ''Biosen C_Line'' “
ОП №10 „Реактиви и консумативи за полуавтоматичен хемокогулометър
"Thrombotimer 1 channel''
ОП №11 „Реактиви и консумативи за електролитен анализатор "Combi Line'' “
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;

2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3. Документ за упълномощаване-заверено копие;
3.Технически предложения за осемте обособени позиции;
4. Запечатани непрозрачни пликове с предлагани ценови параметри - 8 бр.;
5. Декларация за конфиденциалност;
6. Декларация за материалната база;
7. Разрешение за търговия на едро от ИАЛ – заверено копие;
8. Сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 – заверено копие.
9. Референция за изпълнена поръчка – заверено копие.
Комисията констатира, че:
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- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е
представил в офертата си 1 (един) брой ЕЕДОП, подписан с квалифициран
електронен подпис от лицето по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по
партидата на дружеството в Търговския регистър.
При разглеждане на така представения документ, комисията установи, че
същият не е надлежно подписан от всички задължени лица, които следва да
декларират и доказват обстоятелства за лично състояние, съгласно чл. 54,
ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП.
В офертата на участника е представено пълномощно, с което представляващия
”Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора упълномощава Милко Духтев, във
връзка с участието на дружеството в процедури по възлагане на обществени
поръчки. Въз основа на представеното пълномощно и в качеството си на
упълномощено лице Милко Духтев е подписал Техническите предложения на
”Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора София за изпълнение на поръчката.
На основание чл. 54, ал. 3 от ЗОП, когато участникът се представлява
от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от
ЗОП се отнасят и за това физическо лице.
В Част II: „Информация за икономическия оператор“ т. Б „Представители на
икономическия оператор“ от представения от участника ЕЕДОП, освен данните
за управителя на дружеството, съгласно информацията, налична по партидата на
същото в Търговския регистър, следва да е посочена информация относно
пълномощника и обхвата за представителната му власт.
Предвид горното Комисията единодушно
Р Е Ш И:
В изпълнение на чл. 54, ал. 9 във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП, в срок до
5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол до 16:00 часа,
участникът”Перфект Медика" ООД гр.Стара Загора да представи на комисията
нов ЕЕДОП, който следва да е подписан с квалифициран електронен подпис
от съответните лица и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация, предвид гореизложените констатации на комисията.
Допълнително представената информация може да обхваща и фак ти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
офертите.
Документите да се представят на адрес: „МБАЛ „Д -р Иван СелиминскиСливен” АД” гр.Сливен, бул."Христо Ботев"№ 1, Деловодство в непрозрачна
опаковка с надпис: „Допълнителни документи“ с посочване на предмета на
обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
Предложение с вх.№ ОПД-05-6/23.07.2020 г.-13,15 ч. „Лаб Диагностика” ООД
гр.София;
Участникът участва в процедурата за 1 /една/ обособена позиция:
ОП №37„Затворена система за вземане на кръв и урина “.
В офертата са представени следните документи:
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1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;

2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3.Техническо предложение;
4. Мостри по ОП № 37 в отделна запечатана непрозрачна опаковка.
5. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри;
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от
лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в
Търговския регистър.;
- 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 п одбор.
Предвид горното Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Участникът „Лаб Диагностика” ООД гр.София отговаря на изискванията за
лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му
предложение за Обособена позиция №3 7.
Предложение с вх.№ ОПД-05-7 /24.07.2020 г.-11,00 ч. "АПР” ООД гр.София.
Участникът участва в процедурата за 3 /три/ обособени позиции:
ОП №3 „Реактиви и консумативи за електролитен анализатор "Еasy Lyte"
PLUS“.
ОП №32 „Реактиви и консумативи за кръвно -газов анализатор Медика "Easy
Blood Gas"
ОП № 33 „Реактиви и консумативи за кръвно -газов и електролитен анализатор
Медика" EasyStat ".
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;

2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3.Технически предложения за трите обособени позиции;
4. Запечатани непрозрачни пликове с предлагани ценови параметри - 3 бр.;
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от лицето
по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския
регистър.;
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- 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 "АПР” ООД гр.София отговаря на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите му
предложения за Обособени позиции №3, №32 и №33.
Предложение с вх.№ ОПД-05-8/27.07.2020 г.-09,30 ч. "Медицинска техника
инженеринг" ООД гр.София.
Участникът участва в процедурата за 7 /седем/ обособени позиции:
ОП №6 „Тест за опиати комбиниран “
ОП №7 „Реактиви и консумативи за глюкоанализатор ''КВ GA 2'' и ''КВ GA 3'' .
ОП №18 „Бързи тестове за серологично изследване на: ".
ОП №20 „Серологични изследвания".
ОП №36 „Реактиви и консумативи за хистологични и цитологични изследвания "
ОП №37 „Затворена система за вземане на кръв и урина "
ОП №38 „Консумативи за лаборатории ".
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;
2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3. Документ за упълномощаване-заверено копие;
4.Технически предложения за седемте обособени позиции;
5. Мостри по ОП № 37 в отделна запечатана непрозрачна опаковка.
6. Запечатани непрозрачни пликове с предлагани ценови параметри - 7 бр.;
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от
лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в
Търговския регистър.;
- 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
техническите му предложения за Обособени позиции № № 6,7,18,20,36,37 и
38.
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Предложение с вх.№ ОПД-05-9/27.07.2020 г.-11,00 ч. "Топ-Диагностика"
ООД гр. София
Участникът участва в процедурата за 2 /две/ обособени позиции:
ОП №1 „Реактиви и консумативи за биохимичен анализ атор "BS 300"“
ОП №2 „Реактиви и консумативи за хематологичен брояч "Mindray ВС 3000" .
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;
2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3.Технически предложения за двете обособени позиции;
4. Запечатани непрозрачни пликове с предлагани ценови параметри - 2 бр.;
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от
лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в
Търговския регистър.;
- 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 "Топ-Диагностика" ООД гр. София отговаря на изискванията
за лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите
му предложения за Обособени позиции №1 и №2.
Предложение с вх.№ ОПД-05-10/28.07.2020 г.-07,55ч. „Гамидор България”
ООД гр.София;
Участникът участва в процедурата за 4 /четири/ обособени позиции:
ОП №6 „Тест за опиати комбиниран "
ОП №18 „Бързи тестове за серологично изследване на: ".
ОП №20 „Серологични изследвания".
ОП №27 „Тестове за диагностика на сифилис и хл амидия ".
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;
2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3. Документ за упълномощаване-заверено копие;
4.Технически предложения за четирите обособени позиции;
5. Запечатани непрозрачни пликове с предлагани ценови параметри - 4 бр.;
Комисията констатира, че:
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- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от
лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в
Търговския регистър.;
- не е налице липса, непълнот а 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 „Гамидор България” ООД гр.София отговаря на изискванията
за лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите
му предложения за Обособени позиции № 6, № 18, №20 и №27.
Предложение
с
вх.№
ОПД-05-11/28.07.2020
Диагностика" ЕООД гр.София

г.-09,20

ч.

"Марвена

Участникът участва в процедурата за 1 /една/ обособена позиция:
ОП №8 „Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор ''Dimension Xpand
plus'' / ''Dimension EXL 200'' / "
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;
2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3. Документ за упълномощаване-заверено копие;
4.Техническо предложение;
5. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри - 1 бр.;
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от
лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в
Търговския регистър.;
- 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 "Марвена Диагностика" ЕООД гр.София отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа
техническото му предложене за Обособена позиция №8.
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Предложение с вх.№ ОПД-05-12/28.07.2020 г.-09,30 ч. "БГ Мед" ООД
гр.София
Участникът участва в процедурата за 1 /една/ обособена позиция:
ОП №34 „Консумативи за КГА "АБЛ" 825 “
В офертата са представени следните до кументи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;
2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3. Документ за упълномощаване-заверено копие;
4.Техническо предложение;
5. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри - 1 бр.;
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от
лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в
Търговския регистър.;
- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешк а, или несъответствие с
изискванията към личното състояние на участника или критериите за подбор.
Предвид горното Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Участникът "БГ Мед" ООД гр.София отговаря на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите му
предложения за Обособена позиция №34.
Предложение с вх.№ ОПД-05-13/28.07.2020 г. - 09,40 ч. "Химтекс" ООД
гр.Димитровград;
Участникът участва в процедурата за 5 /пет/ обособени позиции:
ОП №12 „Реактиви и консумативи за Микроб иологична лаборатория "
ОП №29 „Контейнери за биологични отпадъци".
ОП №36 „Реактиви и консумативи за хистологични и цитологични изследвания "
ОП №37 „Затворена система за вземане на кръв и урина "
ОП №38 „Консумативи за лаборатории ".
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;
2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3.Технически предложения за петте обособени позиции;
4. Мостри по ОП № 37 в отделна запечатана непрозрачна опа ковка.
5. Запечатани непрозрачни пликове с предлагани ценови параметри - 5 бр.;
Комисията констатира, че:
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- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от лицето
по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския
регистър.;
- не е налице липса, непълнота или несъответст вие 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 "Химтекс" ООД гр.Димитровград отговаря на изискванията за
лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите му
предложения за Обособени позиции №№12, 29, 36,37 и 38.
Предложение с вх.№ ОПД-05-14/28.07.2020 г.-09,50 ч. .„Елит Медикал" ООД
гр.София;
Участникът участва в процедурата за 1 /една/ обособена позиция:
ОП №1 „Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор "BS 300"
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;
2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3.Техническо предложение;
4. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри - 1 бр.;
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от лицето
по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския
регистър.;
- 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 .„Елит Медикал" ООД гр.София отговаря на изискванията за
лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническ ото му
предложение за Обособена позиция №1.
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Предложение с вх.№ ОПД-05-15/28.07.2020 г.-15,50 ч. .„Ридаком" ЕООД
гр.София.
Участникът участва в процедурата за 16 /шестнадесет/ обособени позиции:
ОП №12 „Реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория "
ОП №13 „Гранулирани хранителни среди, безвредни за здравето, лесни за
разтваряне, без образуване на преципитати ".
ОП №14 „Готови петрита с хранителна среда. Ампулирани течни хранителни
среди. Диагностикуми - микробиология аглутинационни серуми. "
ОП №15 „Антибиочни дискове адаптирани към диспенсер "
ОП №17 „Експресна ликворна диагностика "
ОП №18 „Бързи тестове за сероло гично изследване на:"
ОП №20 „Серологични изследвания "
ОП №21 „Антибиотични дискове по EUCAST, Тестове за определяне на
Минимална инхибираща концентрация по EUCAST "
ОП№22 „Тестове за идентификация на микроорганизми и определяне на
антимикробна чувствителност, съвместими с апарат Multiscan FC "
ОП №23 „Хранителни среди по EUCAST "
ОП №24 „Референтни щамове "
ОП №25 „Проби за ELISA READER "
ОП №26 „Тампони за коклюш "
ОП №27 „Тестове за диагностика на сифилис и хламидия "
ОП №29 „Контейнери за биологични от падъци "
ОП №38 „Консумативи за лаборатории ".
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващ дружеството;
2. ЕЕДОП- 1 бр.;
3.Технически предложения за шестнадесетте обособени позиции;
4. Запечатани непрозрачни пликове с предлагани ценови параметри - 16 бр.;
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от
лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в
Търговския регистър.;
- не е налице липса, непълнота и ли 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 .„Ридаком" ЕООД гр.София отговаря на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите му
предложения за Обособени позиции №№12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29 и 38.
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С това свое действие Комисията завърши дейностите си разглеждане и обсъждане на
лично състояние и на критериите за подбор, след което единодушно
Р Е Ш И:
1. Завършва първото си заседание, като насрочва следващото си заседание след
изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП в заседателната зала в сградата на МБАЛ „Д-р
Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” №1.
2. На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да изиска от участника ”Перфект Медика"
ООД гр.Стара Загора да представи липсващата информация и да отстранят констатираните
непълноти и/или несъответствия с изискванията на възложителя към личното състояние
и/или критериите за подбор, като представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена допълнена и/или информация, съобразно констатациите, отразени погоре в настоящия протокол, в срок от пет работни дни от получаване на протокола.
3. На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията изпраща настоящия протокол
до всички участници. Протоколът се предоставя за публикуване в електронната преписка на
обществената поръчка в профила на купувача на възложителя в деня на изпращането му на
участниците на адрес: http://zop.mbal.sliven.net/auction/94/.
Настоящият протокол е съставен и подписан от председателя и членовете на
комисията на 31.07.2020 г.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
/ д-р Хрисант Хрисантов /
ЧЛЕНОВЕ:

1.

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

/ д-р Мария Терзиева /
2.

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

/ д-р Галина Бакърджиева /
3.

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

/ Мария Карарадева /
4.

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

/ Красимира Танева /
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