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П Р О Т О К О Л 
  

№ 1/03.05.2019 г. 

 

 
На 03.05.2019 г. в 10.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08-

200/03.05.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” 

АД в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Хрисант Хрисантов – Зам.директор по медицинските дейности на 

МБАЛ-АД-Сливен 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-

Сливен;    

  2. Галя Маврова – Счетоводител при МБАЛ-АД-Сливен 

  3. д-р Богдан Сотиров  – лекар-ортопед в „ОТО” при МБАЛ – АД 

– Сливен; 

  4. Радост Симеонова – Организатор „Маркетинг” при МБАЛ-АД-

Сливен 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:1. д-р Кирил Александров – лекар в „ОТО” при МБАЛ – АД 

гр.Сливен 

  2. Боряна Инджова – Старша медицинска сестра на „ОТО” 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 системи за тазобедрено и колянно 

ендопротезиране за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД по 24 

обособени позиции”, одобрена с Решение № РД-08-120/15.03.2019 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 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:  

 

І. № ОПД – 05 - 1/18.04.2019 г. 12.05 ч. - "Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София; 
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ІІ. № ОПД – 05 - 2/22.04.2019 г. 09.30 ч. - "Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив; 

 

ІІІ. № ОПД – 05 - 3/02.05.2019 г. 09.20 ч. - "Медицинска Техника Инженеринг" ООД  

гр.София; 

 

ІV. № ОПД – 05 - 4/02.05.2019 г. 09.30 ч. - "Фаркол" АД  гр.Бургас; 

 

 При отварянето на офертите в 10.00 часа на 03.05.2019 г. не присъстваха 

участници, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масова информация. 

Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки на четиримата участници, 

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, 

Димитър Митев – член и д-р Богдан Сотиров – член подписаха техническите 

предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на четиримата 

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: 

 

І. Предложение с  вх№ ОПД – 05 - 1/18.04.2019 г. 12.05 ч. - "Юнивърсити 

Медикал Рисърч" ООД гр.София  

 

 Участникът участва в процедурата за 6 /шест/ броя Обособени позиции както 

следва:  

 Обособена позиция № 4 - „Двуполюсна система за циментно тазобедрено 

протезиране с три антиротационни крила на стеблата”; 

 Обособена позиция № 5 - „Еднополюсна система за циментно тазобедрено 

протезиране с биполярна глава” 

 Обособена позиция № 6 - „Система за хибридно тазобедрено протезиране с 

триантиротационни крила на стеблата с циментно стебло, безциментна капсула 

плазмакап” 

 Обособена позиция № 14 - „Система за безциментно тазобедрено протезиране с 

три антиротационни крила на стеблата с плазмакап” 

 Обособена позиция № 15 - „Система за хибридно тазобедрено протезиране с три 

антиротационни крила на стеблата с безциментно стебло, циментна капсула” 

 Обособена позиция № 16 „Система за хибридно тазобедрено протезиране с 

безциментно стебло и биполярна глава”. 
 

 Участникът е приложил към офертата си следните документи и информация: 

 

№ 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

Вид на 

документите  

(оригинал или 

заверено копие) 
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I 
Списък с документите, съдържащи се в офертата  - 
Приложение № 1 

оригинал 

II Заявление за участие:   

2.1. е-ЕЕДОП – Приложение 2 оригинал 

2.2. Разрешително за търговия на едро с медицински изделия Заверено копие 

2.3. ISO  на участника Заверено копие 

2.4. Удостоверение за добро изпълнение Заверено копие 

IIІ Техническо предложение  

3.1.1. 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

/Приложение 4А и Приложение 4Б/ в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на 

възложителя – за съответните позиции 

Оригинал и 

магнитен носител 

/за всяка позиция/ 

3.1.2. 

Друга информация и/или документи, изискани от 

възложителя, когато това се налага от предмета на 

поръчката:  

      1. Каталози, брошури и други; 

      2.Документи, доказващи качеството на предлагания 

продукт  

      3. Сертификати за качество – еднакви за всички 

позиции. Приложени в документите на позиция №4 

Заверени копия 

ІV "Предлагани ценови параметри"  

4.1 

Ценово предложение – Приложение 5 за съответните 

позиции 

 

 

4.1.1. 

Ценово предложение /Приложение 5/ за съответните 

позиции 

 

оригинал 

 

 Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата 

/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и подпечатан 

от упълномощен представител, представляващ дружеството 

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в 

приложената оферта; 

 -  Участникът е представил /CD/ с е-ЕЕДОП на електронен носител – наличен по 

опис на документи. 

 
Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на Възложителя и 

Закона : 

- В ЕЕДОП е налице липса, непълнота на информацията. Комисията не може да 

установи съответствие с изискванията към личното състояние на участника или 

критериите за подбор, а именно: 

 На електронният носител /CD/, представен от участника е наличен 1 файл с 

разширение XML, който не е подписан с електронен подпис от съответните лица. 

 

  Съгласно документацията към поръчката и указанията за попълване на ЕЕДОП 

„Възложителят приема завършеният е-ЕЕДОП в *.pdf формат, който следва да е 

подписан с електронен подпис от съответните лица.“ 
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 Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 

от ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

  В срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът 

"Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София да представи допълнително 

следните документи и/или информация : 

 

 Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП в *.pdf формат, на електронен носител, 

който следва да е подписан с електронен подпис от съответните лица.“ 

 

 

ІІ. Предложение с  вх.№ ОПД – 05 - 2/22.04.2019 г. 09.30 ч. - "Титаника 

2008" ЕООД  гр.Пловдив; 

 

 Участникът участва в процедурата за 9 /девет/ броя Обособени позиции, както 

следва: 

 Обособена позиция № 7 - „Циментна двуполюсна протеза” 

 Обособена позиция № 8 - „ Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава” 

 Обособена позиция № 9 - „Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и 

циментно полирано стебло” 

 Обособена позиция № 10 - „Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и  

циментна капсула” 

 Обособена позиция № 17 - „Безциментно ендопротезиране, включващо 

безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно 

поресто покритие” 

 Обособена позиция № 18 - Безциментно ендопротезиране, включващо стебла с 

отвор за модулен адаптор /модулни шийки/ позволяващ възстановяването на типичната 

тазова геометрия” 

 Обособена позиция № 19 - „Безциментна протеза със стебло покрито изцяло с 

титаниева плазма и худриксапатит с Би - артикуларна глава” 

 Обособена позиция № 23 - „Уникондиларна колянна ендопротеза” 

 Обособена позиция № 24 - „Комбинирана система за тотално ендопротезиране с 

възможности за запазване или премахване на предна и задна кръстна връзки” 

 

 Участникът е приложил към офертата си следните документи и информация: 

 

№ 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

Вид на 

документите  

(оригинал или 

заверено копие) 

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

оригинал 

II Заявление за участие:   

2.1. е-ЕЕДОП – Приложение 2 
Оригинал на 

оптичен носител 

2.2. 
Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност /ако е приложимо/; 

- 
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2.3. 
Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от 

ЗОП /ако е приложимо/; 

- 

2.4. 
Разрешително за търговия на едро с медицински 

изделия, ведно с разрешение за промяна 

Нотариално 

заверено копие 

2.5. ISO 9001:2015 на „Титаника 2008” ЕООД 
Нотариално 

заверено копие 

2.6. 
Референции за извършени сходни или идентични с 

предмета на настоящата обществена поръчка доставки 

Нотариално 

заверено копие 

IIІ Техническо предложение  

3.1.1. 

Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника /ако е приложимо/; 

- 

3.1.2. 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

/Приложение 4А и  

Приложение 4Б/ в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя – за 

съответните позиции 

Оригинал 

 

Оригинал на 

хартиен и оптичен 

носител 

3.1.3. 

Друга информация и/или документи, изискани от 

възложителя, когато това се налага от предмета на 

поръчката:  

      1. Каталози, брошури и други; 

      2.Документи, доказващи качеството на предлагания 

продукт (Сертификати за качество, референции, писмени 

становища, оценки, изпитателни протоколи и др.) 

 

 

 

Оригинал 

Заверено копие 

ІV "Предлагани ценови параметри"  

4.1 

Ценово предложение – Приложение 5 за съответните 

позиции 

 

 

4.1.1. 

Ценово предложение /Приложение 5/ за съответните 

позиции 

 

оригинал 

 

 Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата 

/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и подпечатан 

управителя на дружеството. 

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в 

приложената оферта; 

 - В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП 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 и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 

от ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И: 
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 Участникът "Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив отговаря на изискванията 

за лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му 

предложение 

 

 

ІІІ. Предложение с  вх . № ОПД – 05 - 3/02.05.2019 г. 09.20 ч. - 

"Медицинска Техника Инженеринг" ООД  гр.София  

 

 Участникът участва в процедурата за 3 /три/ броя Обособени позиции, както 

следва: 

 Обособена позиция № 1 - „Система за тотално циментно тазобедрено 

протезиране" 

 Обособена позиция № 2 - „Система за хеми тазобедрено протезиране с циментно 

стебло” 

 Обособена позиция № 3 - „Система за еднополюсно (ХЕМИ) тазобедрено 

протезиране с биполярна глава и циментно стебло” 

 

 Участникът е приложил към офертата си следните документи и информация: 

 

№ 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

Вид на документите  

(оригинал или 

заверено копие) 

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

оригинал 

II Заявление за участие:   

2.1. е-ЕЕДОП – Приложение 2 
Електронен носител 

/CD/ 

2.2. 
Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност /ако е приложимо/; 

Неприложимо 

2.3. 
Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от 

ЗОП /ако е приложимо/; 

Неприложимо 

IIІ Техническо предложение  

3.1.1. 

Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника /ако е приложимо/; 

Нотариално заверено 

копие 

3.1.2. 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

/Приложение 4А и Приложение 4Б – на хартия и CD / в 

съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя – за съответните позиции 

оригинал 

3.1.3. 

Друга информация и/или документи, изискани от 

възложителя, когато това се налага от предмета на 

поръчката:  

      1. Каталози, брошури и други; 

      2. Инструкции за употреба 

      3. Сертификати ISO 13485 на производителите 

      4.Документи, доказващи качеството на предлагания 

продукт (Сертификати за качество 

      4.1. ЕС – сертификати и декларации за съответствие, 

      4.2. Референции 

 

 

 

 

Копия, заверени от 

участника 
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ІV "Предлагани ценови параметри"  

4.1 

Ценово предложение – Приложение 5 за съответните 

позиции 

 

 

4.1.1. 

Ценово предложение /Приложение 5/ за съответните 

позиции 

 

оригинал 

 

Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата 

/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и подпечатан 

управителя на дружеството. 

- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в 

приложената оферта; 

- В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП 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 и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 

от ППЗОП, Комисията  

 

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 

 

 

ІV. Предложение с вх № ОПД – 05 - 4/02.05.2019 г. 09.30 ч. - "Фаркол" АД  

гр.Бургас 

 

 Участникът участва в процедурата за 5 /пет/ броя Обособени позиции, както 

следва: 

 Обособена позиция № 11 „Тотална циментна ендопротеза за тазобедрена става” 

 Обособена позиция № 13 „Тотална хибридна система за  тазобедрено 

ендопротезиране, съставена от безциментна ацетабуларна компонента и циментно 

бедрено стебло” 

 Обособена позиция № 20 „Тотална безциментна ендопротеза за тазобедрена 

става” 

 Обособена позиция № 21 „Тотална хибридна система за  тазобедрено 

ендопротезиране, съставена от циментна ацетабуларна компонента и безциментно 

бедрено стебло” 

 Обособена позиция № 22 „Система за тотално, първично ендопротезиране на 

колянна става” 

 

 Участникът е приложил към офертата си следните документи и информация: 

 

№ 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

Вид на 

документите  

(оригинал или 
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заверено копие) 

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

Оригинал 

II Заявление за участие:   

2.1. е-ЕЕДОП – Приложение 2 
На електронен 

носител 

IIІ Техническо предложение  

3.1.1. 

Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника /ако е приложимо/; 

Оригинал 

3.1.2. 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

/Приложение 4А и Приложение 4Б/ в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на 

възложителя – за съответните позиции 

Оригинал 

3.1.3. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Заверено копие 

3.1.4. 

Друга информация и/или документи, изискани от 

възложителя, когато това се налага от предмета на 

поръчката:  

      1. Каталози, брошури и други; 

      2.Документи, доказващи качеството на предлагания 

продукт (Сертификати за качество, референции, писмени 

становища, оценки, изпитателни протоколи и др.) 

Заверени копия 

ІV "Предлагани ценови параметри"  

4.1 

Ценово предложение – Приложение 5 за съответните 

позиции 

 

 

4.1.1. 

Ценово предложение /Приложение 5/ за съответните 

позиции 

 

оригинал 

 

 Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в 

офертата /Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ 

подписан и подпечатан управителя на дружеството.  

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в 

приложената оферта; 

 - В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП 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 и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

 Участникът "Фаркол" АД  гр.Бургас  отговаря на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото 

му предложение. 
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 С това свое действие Комисията завърши дейностите си разглеждане и обсъждане 

на лично състояние и на критериите за подбор, както и  техническите предложения на 

участниците, след което единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

 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. 

 

 

     К О М И С И Я  : 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ  Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

        /д-р Хрисант Хрисантов/  

      

     ЧЛЕНОВЕ: 1  Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

        /адв. Димитър Митев / 

 

       2.  Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

        / Галя Маврова / 

          

       3.  Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

        / д-р Богдан Сотиров  / 

 

       4.  Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

         / Радост Симеонова/ 


