ПРОТОКОЛ
№ 1/16.04.2019 г.
На 16.04.2019 г. в 10.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08160/16.04.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван СелиминскиСливен” 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 МБАЛАД-Сливен;
2. д-р Иван Вълчанов – Началник на „Отделение по
хемодиализа” при МБАЛ-АД-Сливен
3. маг. Ваня Кожухарова – Началник Аптека – МБАЛ –
АД – Сливен;
4. Радост Симеонова – Организатор „Маркетинг” при
МБАЛ-АД-Сливен

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. маг. Стела Златева – маг.фармацевт в Аптека – МБАЛ
– АД гр.Сливен
2. д-р Калинка Цветанова – лекар в „Отделение по
хемодиализа” 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 лекарствени продукти и
медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в
„Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр.
Сливен”, одобрена с Решение № РД-08-113/08.03.2019 г. на Изпълнителния
директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД , която се провежда по
реда и условията на Закона за обществените поръчки.
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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 9 /девет/ оферти:
І. Вх. № ОПД – 05 - 1/11.04.2019 г. 09.15 ч. - "Марвена Диагностика"
ЕООД гр.София;
ІІ. Вх. № ОПД – 05 - 2/12.04.2019 г. 09.45 ч. - "Медекс" ООД
гр.София;
ІІІ. Вх .№ ОПД – 05 - 3/12.04.2019
Интернешанъл" ЕООД гр.София;

г.

10.45

ч.

-

"Дъчмед

ІV. Вх. № ОПД – 05 - 4/15.04.2019 г. 08.30 ч. - "Фьоникс Фарма" ЕООД
гр.София;
V. Вх. № ОПД – 05 - 5/15.04.2019 г. 09.30 ч. - "Фрезениус Медикъл
Кеър България" ЕООД гр.Габрово;
VІ. Вх. № ОПД – 05 - 6/15.04.2019 г. 09.40 ч. - "Етропал Трейд" ООД
гр. Етрополе;
VІІ. Вх. № ОПД – 05 - 7/15.04.2019 г. 09.50 ч. - "Хелмед България"
ЕООД гр.София;
VІІІ. Вх. № ОПД – 05 - 8/15.04.2019 г. 11.40 ч. - "Софарма Трейдинг"
АД гр.София;
ІХ. Вх. № ОПД – 05 - 9/15.04.2019 г. 14.00 ч. - "Истлинк България"
ЕООД гр.Пловдив.
При отварянето на офертите в 10.00 часа на 16.04.2019 г. не
присъстваха участници, техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масова информация .
Комисията отвари запечатаните непрозрачни опаковки на деветимата
участници, оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни
запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри".
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Трима от членовете на комисията – д-р Хрисант Хрисантов – Председател,
Димитър Митев – член и маг. Ваня Кожухарова – член подписаха техническите
предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на
деветимата 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 - 1/11.04.2019 г. 09.15 ч. "Марвена Диагностика" ЕООД гр.София
Участникът участва в процедурата за 1 /една/ Обособена позиция
№
13
„Медицинско
изделие
ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ,
СТЕРИЛИЗИРАНИ С ПАРА“.
Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:

№

I
II
2.1.
2.2.
2.3.
ІІІ
3.1.

3.2.

3.3.

ДОКУМЕНТИ

Вид на
документите
(оригинал
или заверено
копие)

Списък с документите, съдържащи се в офертата
оригинал
- Приложение № 1
Заявление за участие:
ЕЕДОП – Приложение 2 /ел.вариант/
оригинал
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/;
Техническо предложение
Документ за упълномощаване, за представителство Нотариално
на „Марвена Диагностика” ЕООД в процедури по
заверено
ЗОП;
копие
Техническо предложение за изпълнение на
поръчката /Приложение 4Б/ в съответствие с
оригинал
техническите спецификации и изискванията на
възложителя - за съответната/ите позиция/и
Друга информация и/или документи, изискани от
възложителя, когато това се налага от предмета на
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поръчката:
1. Брошура от производителя.

Заверено
копие

2. Декларация за съответствие от производителя

3.4.
ІV
4.1

Заверено
копие
3. ЕС сертификат за съответствие с Директива Заверено
98/79 ЕС, издаден от нотифициращ орган;
копие
4. Декларация
от
производителя
за
производствени мощности, които са негова Заверено
собственост
копие
Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от оригинал
ЗОП
"Предлагани ценови параметри"
Ценово предложение – Приложение 5А и Оригинал
спецификация №2 – Приложение 5Б за ОП №13 на
хартиен и магнитен носител

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;
- 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
"Марвена
Диагностика"
ЕООД гр.Софи я
отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за
подбор и ще разгледа техническото му предложение .
ІІ. Предложение с вх. № ОПД – 05 - 2/12.04.2019 г. 09.45 ч. "Медекс" ООД гр.София;
Участникът участва в процедурата за 14 /четиринадесет/ броя
Обособени позиции, както следва:
Лекарствени продукти :
Обособена позиция № 1 „ CALCITRIOL - Перорална форма“;
Обособена позиция № 2 „Paricalcitol 1 mcg - Перорална форма“;
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Обособена позиция № 3 „Paricalcitol 5 mcg/ml amp 1 ml - Парентерална
форма“;
Обособена позиция № 4 „Erythropoietin -бързодействащ 2000Е Парентерална форма“;
Обособена позиция № 5 „ Erythropoietin -бързодействащ 3000Е Парентерална форма“;
Обособена позиция № 6 „ Erythropoietin -бързодействащ- 4000Е Парентерална форма“;
Обособена позиция № 7 “ Darbepoetin alfa - 40 mcg - Парентерална
форма“;
Обособена позиция № 8 „Darbepoetin alfa - 60 mcg - Парентерална
форма“;
Обособена позиция № 9 „Mimpara 30 mg х 28 бр. - Перорална форма“;
Обособена позиция № 10 „ Mimpara 30 mg х 30 бр. - Перорална форма“;
Обособена позиция № 11 „ Sevelamer 800 - Перорална форма“;
Обособена позиция № 12 „Parsabiv 2.5 mg/ 0.5 ml - Парентерална
форма“;
Медицински изделия:
Обособена позиция № 13 „Медицинско изделие - Хемодиализатори,
стерилизирани с пара“;
Обособена позиция № 14 „Медицинско изделие – Хемодиализатори,
стерилизирани с етилен диоксид, гама лъчи и други видове“.
Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:

№

I
II
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

ДОКУМЕНТИ
Списък с документите, съдържащи се в офертата Приложение № 1
Заявление за участие:
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/;
Други документи
- Разрешение /лиценз/ за търговия на едро с
лекарствени продукти, издаден по реда на чл.202
от ЗЛПХМ
- Разрешение за търговия на едро с медицински
изделия, издадено от ИАЛ
- Сертификат по ISO

Вид на
документите
(оригинал
или заверено
копие)
оригинал
оригинал
не е
приложимоне е
приложимозаверено
копие
заверено
копие
заверено
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копие
ІІІ
3.1.

3.2.

Техническо предложение
Документ за упълномощаване, когато лицето, което
не е
подава офертата, не е законният представител на
приложимо
участника /ако е приложимо/;
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
/Приложение 4/ в съответствие с техническите
оригинал
спецификации и изискванията на възложителя – за
съответната/ите позиция/и
Друга информация и/или документи, изискани от
възложителя, когато това се налага от предмета на
поръчката:
1. Оторизационни писма и пълномощни.
Оригинали и
заверени
копия

3.3.

ІV
4.1

2. Мостри

Не е
приложимо
3. Каталози, брошури и инструкции за употреба; Заверени
декларации за съответствие и еквивалентност, копия
сертификати по ISO
4. Декларация по чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ
оригинал
"Предлагани ценови параметри"
Ценово предложение – Приложение 5 и 5А за Оригинал
съответната/ите позиция/и – представени 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 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
"Медекс"
ООД
гр.София
отговаря
на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще
разгледа техническото му предложение.
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ІІІ. Предложение с вх № ОПД – 05 - 3/12.04.2019 г. 10.45 ч. "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД гр.София
Участникът участва в процедурата за 6 /шест/ броя Обособени
позиции, както следва:
Медицински изделия:
Обособена позиция № 14 „Медицинско изделие – Хемодиализатори,
стерилизирани с етилен диоксид, гама лъчи и други видове “.
Обособена позиция №15 „ Хемодиализатори с мембрана полинефрон “;
Обособена позиция №16 „ Медицинско изделие – Кръвни линии“;
Обособена позиция №17 – „Медицинско изделие – Фистулни игли“;
Обособена позиция №20 – „Медицинско изделие – Катетри за временен
съдов достъп“;
Обособена позиция №21 „Медицинско изделие – Постоянни
тунелизирани катетри“.
Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:

№

I
II
2.1.
2.2.
ІІІ
3.1.

3.2.

3.3.

ДОКУМЕНТИ

Вид на
документите
(оригинал или
заверено копие)

Списък с документите, съдържащи се в офертата оригинал
Приложение № 1
Заявление за участие:
ЕЕДОП – Приложение 2 /ел.вариант/
CD
Разрешение за търговия на едро с медицински
Заверено копие
изделия, издадено от ИАЛ
Техническо предложение
Документ за упълномощаване, когато лицето, което
не приложимо
подава офертата, не е законният представител на
участника /ако е приложимо/;
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
/Приложение 4/ в съответствие с техническите
оригинал
спецификации и изискванията на възложителя – за
съответните позиции
Друга информация и/или документи, изискани от
възложителя, когато това се налага от предмета на
поръчката:
1. Декларация за съответствие от производителя за Заверено копие
съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от
нотифициран орган по смисъла на ЗМИ
2. ППП – мостри
Заверено копие
3. Каталози, брошури и други
Заверено копие
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ІV
4.1

4. Технически
спецификации,
изготвени
от
участника
оригинал
"Предлагани ценови параметри"
Ценово предложение – Приложение 5 и 5А за оригинал
съответните позиции + магнитен носител

Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се
в офертата /Приложение № 1 от документация та 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 "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД
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 - 4/15.04.2019 г. 08.30 ч. "Фьоникс Фарма" ЕООД гр.София
Участникът участва в процедурата за 8 /осем/ броя Обособени
позиции, както следва:
Лекарствени продукти :
Обособена позиция № 1 „ CALCITRIOL - Перорална форма“;
Обособена позиция № 2 „Paricalcitol 1 mcg - Перорална форма“;
Обособена позиция № 4 „Erythropoietin -бързодействащ 2000Е Парентерална форма“;
Обособена позиция № 5 „ Erythropoietin -бързодействащ 3000Е Парентерална форма“;
Обособена позиция № 6 „ Erythropoietin -бързодействащ- 4000Е Парентерална форма“;
Обособена позиция № 9 „Mimpara 30 mg х 28 бр. - Перорална форма“;
Обособена позиция № 11 „ Sevelamer 800 - Перорална форма“;
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Медицински изделия: Обособена позиция №20 – „Медицинско изделие
– Катетри за временен съдов достъп “;
Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:

№

I
II
2.1.
ІІІ
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ІV
4.1

ДОКУМЕНТИ

Вид на
документите
(оригинал или
заверено копие)

Списък с документите, съдържащи се в
оригинал
офертата - Приложение № 1
Заявление за участие:
ЕЕДОП – Приложение 2 /ел.вариант/
CD
Техническо предложение
Документ за упълномощаване, когато лицето, което Нотариално
подава офертата, не е законният представител на
заверено копие
участника;
Техническо предложение за изпълнение на
поръчката /Приложение 4А/4Б/ в съответствие с
оригинал
техническите спецификации и изискванията на
възложителя – за съответната/ите позиция/и
Друга информация и/или документи, изискани от
възложителя, когато това се налага от предмета на
поръчката:
Оригинал/копие
1. Оторизационни писма или еквиваленти
2. Мостри
3. Каталози, брошури и други
Пълномощни, удостоверяващи връзката между
издателя на оторизационното писмо (или др.
документ) и производителя/притежателя на
разрешението за употреба на съответния
копие
лекарствен продукт
"Предлагани ценови параметри"
Ценово предложение – Приложение 5А/5Б за Оригинал + CD
съответната/ите позиция/и

Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в
офертата /Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/
подписан и подпечатан от упълномощени представители, представляващи
дружеството.
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в
приложената оферта;
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Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на
Възложителя и Закона :
В ЕЕДОП е налице непълнота на информацията, а именно:
1.
Участникът е посочил, че притежава сертификат по EN ISO,
но не е посочил неговия №, обхват и орган, който го е издал.
В Раздел IІI „Изисквания към кандидатите“ към документацията на
поръчката, Възложителят е поставил изискване : „Участниците трябва да
прилагат система за управление на качеството, сертифицирана по EN ISO
9001:2015 или еквивалент:“, като за „За удостоверяване на това
обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочванe
на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, с
обхват съгласно предмета на поръчката, издаден на името на производителя
в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.12 от ЕЕДОП с посочване на №,
обхват и орган, издал сертификата. В случай, че документа е свободно
достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да
посочи и данни за съответния интернет адрес”.
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 "Фьоникс Фарма" ЕООД
гр.София да
представи допълнително следната информация :
- Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП, в който да посочи №, обхват и
орган, издал сертификата EN ISO 9001:2015 или еквивалент.
V. Предложение с вх № ОПД – 05 - 5/15.04.2019 г. 09.30 ч. "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД гр.Габрово
Участникът участва в процедурата за 3 /три/ броя Обособени
позиции, както следва:
Медицински изделия:
Обособена позиция № 13 „Медицинско изделие - Хемодиализатори,
стерилизирани с пара“;
Обособена позиция №18 „Медицинско изделие– Апирогенни филтри;
Обособена позиция №19 „ медицинско изделие– Дезинфекционни
разтвори“.
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Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:

№

I
II
2.1.
ІІІ
3.1.

3.2.

ІV
4.1

ДОКУМЕНТИ
Списък с документите, съдържащи се в
офертата - Приложение № 1
Заявление за участие:
ЕЕДОП – Приложение 2 /ел.вариант/
Техническо предложение
Техническо предложение за изпълнение на
поръчката /Приложение 4Б/ в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на
възложителя – за съответната/ите позиция/и
Друга информация и/или документи, изискани от
възложителя, когато това се налага от предмета на
поръчката:
1. Разрешение за търговия на едро с медицински
изделия
2. ЕС сертификат
3. Каталози
"Предлагани ценови параметри"
Ценово предложение – Приложение 5А и 5Б

Вид на
документите
(оригинал или
заверено копие)
оригинал

CD

оригинал

Копие
Копие
оригинал
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 "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД
гр.Габрово отговаря на изискванията за лично състояние и на
критериите за подбор и ще разгледа техническото му предложение .
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VІ. Предложение с вх № ОПД – 05 - 6/15.04.2019 г. 09.40 ч. "Етропал Трейд" ООД гр. Етрополе
Участникът участва в процедурата за 3 /три/ броя Обособени
позиции, както следва:
Медицински изделия:
Обособена позиция № 14 „Медицинско изделие – Хемодиализатори,
стерилизирани с етилен диоксид, гама лъчи и други видове “.
Обособена позиция №16 „ Медицинско изделие – Кръвни линии“;
Обособена позиция №17 „Медицинско изделие – Фистулни игли“.
Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:

№

I
II
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ІІІ
3.1.

3.2.
3.3.

ДОКУМЕНТИ
Списък с документите, съдържащи се в
офертата - Приложение № 1
Заявление за участие:
ЕЕДОП – Приложение 2
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/;
Разрешение за търговия на едро с медицински
изделия, издадено от ИАЛ
Сертификат ISO 9001:2015 за внедрена система за
управление на качеството
Сертификат за съответствие за ISO 9001:2015 на
производителя „Етропал” АД
Сертификат за съответствие за ISO 13485:2016 на
производителя „Етропал” АД
Техническо предложение
Документ за упълномощаване, когато лицето, което
подава офертата, не е законният представител на
участника;
Техническо предложение за изпълнение на
поръчката /Приложение 4Б/ в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на
възложителя – за съответната/ите позиция/и

Вид на
документите
(оригинал или
заверено копие)
оригинал
Електронен
носител – 1 бр.
CD
Не е
приложимо
Не е
приложимо
Заверено копие
Заверено копие
Заверено копие
Заверено копие

Не е
приложимо

оригинал

Друга информация и/или документи, изискани от
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ІV

възложителя, когато това се налага от предмета на
поръчката:
1. Брошура с техническа спецификация
2. Инструкция за употреба на предлаганите
медицински изделия на български език
3. Оторизационно писмо от производителя
4. СЕ
декларация
за
съответствие
на
медицинските изделия
5. ЕС Сертификат за съответствие с Директива
93/42/ЕЕС
"Предлагани ценови параметри"

4.1

Ценово предложение – Приложение 5А и 5Б за
съответната/ите позиция/и

Заверено копие
Заверено копие
Оригинал
Заверено копие
Заверено копие

Оригинал
Електронен
носител - CD

.

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 "Етропал Трейд" ООД гр. Етрополе отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще
разгледа техническото му предложение .
VІІ. Предложение с вх № ОПД – 05 - 7/15.04.2019 г. 09.50 ч. "Хелмед България" ЕООД гр.София
Участникът участва в процедурата за 2 /два/ броя Обособени
позиции, както следва:
Медицински изделия:
Обособена позиция №16 „ Медицинско изделие – Кръвни линии“;
Обособена позиция №17 – „Медицинско изделие – Фистулни игли“;
Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:
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№

I
II
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
ІІІ
3.1.

3.2.

3.3.

ІV
4.1

ДОКУМЕНТИ
Списък с документите, съдържащи се в
офертата - Приложение № 1
Заявление за участие:
ЕЕДОП – Приложение 2
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/;
Разрешение за търговия на едро с медицински
изделия, издадено от ИАЛ
Сертификат ISO 9001:2015 на Хелмед България
Техническо предложение
Документ за упълномощаване, когато лицето, което
подава офертата, не е законният представител на
участника;
Техническо предложение за изпълнение на
поръчката /Приложение 4/ в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на
възложителя – за съответната/ите позиция/и

Вид на
документите
(оригинал или
заверено копие)
оригинал

CD
Неприложимо
Неприложимо
Заверено копие
Заверено копие
Неприложимо

оригинал

Друга информация и/или документи, изискани от
възложителя, когато това се налага от предмета на
поръчката:
1. Оторизационни писма или еквивалент
2. Мостра
Заверени копия
3. Каталози, брошури и други
4. Декларация за съответствие
5. СЕ Сертификат
"Предлагани ценови параметри"
Ценово предложение – Приложение 5А и 5Б за
Оригинал
съответната/ите позиция/и

.

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.
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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:
Участникът "Хелмед България" ЕООД гр.София отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще
разгледа техническото му предложение .
VІІІ. Предложение с вх № ОПД – 05 - 8/15.04.2019 г. 11.40 ч. "Софарма Трейдинг" АД гр.София.
Участникът участва в процедурата за 12 /дванадесет/ броя
Обособени позиции, както следва:
Лекарствени продукти:
– Обособени позиции №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Обособена позиция № 1 „ CALCITRIOL - Перорална форма“;
Обособена позиция № 2 „Paricalcitol 1 mcg - Перорална форма“;
Обособена позиция № 4 „Erythropoietin -бързодействащ 2000Е Парентерална форма“;
Обособена позиция № 5 „ Erythropoietin -бързодействащ 3000Е Парентерална форма“;
Обособена позиция № 6 „ Erythropoietin -бързодействащ- 4000Е Парентерална форма“;
Обособена позиция № 7 “ Darbepoetin alfa - 40 mcg - Парентерална
форма“;
Обособена позиция № 8 „Darbepoetin alfa - 60 mcg - Парентерална
форма“;
Обособена позиция № 9 „Mimpara 30 mg х 28 бр. - Перорална форма“;
Обособена позиция № 10 „ Mimpara 30 mg х 30 бр. - Перорална форма“;
Обособена позиция № 11 „ Sevelamer 800 - Перорална форма“;
Обособена позиция № 12 „Parsabiv 2.5 mg/ 0.5 ml - Парентерална
форма“;
Медицински изделия:
Обособена позиция № 14 „Медицинско изделие – Хемодиализатори,
стерилизирани с етилен диоксид, гама лъчи и други видове “.
Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:
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№

I
II
2.1.

2.2.
2.3.
ІІІ
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
ІV
4.1

ДОКУМЕНТИ
Списък с документите, съдържащи се в
офертата - Приложение № 1
Заявление за участие:
ЕЕДОП – Приложение 2, в електронен вид

Вид на
документите
(оригинал или
заверено копие)
оригинал
2 бр. оригинали
на хартиен и
електронен
носител

Документи за доказване на предприетите мерки за
Неприложимо
надеждност /ако е приложимо/;
Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал.
Неприложимо
3 от ЗОП /ако е приложимо/;
Техническо предложение
Документ за упълномощаване, когато лицето, което Нотариално
подава офертата, не е законният представител на
заверен препис
участника;
Техническо предложение за изпълнение на
поръчката /Приложение 4/ в съответствие с
оригинал
техническите спецификации и изискванията на
възложителя – за съответната/ите позиция/и
Друга информация и/или документи, изискани от
възложителя, когато това се налага от предмета на
поръчката:
1. Оторизационни писма
2. Сертификат ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
или друг еквивалентен сертификат на
системи за управление на качеството на
производителя
3. Декларация
за
съответствие
от
производителя или неговия упълномощен
представител или ЕС Сертификат за
съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден
от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ
4. Каталози, брошури
Декларация относно лекарствените продукти
Декларация по чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ
Декларация относно медицинските изделия
"Предлагани ценови параметри"
Ценово предложение – Приложение 5А и 5Б за
съответните позиции

Оригинали;
Заверени копия

оригинал
оригинал
оригинал
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 упълн омощен представител,
представляващ 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 "Софарма Трейдинг" АД гр.София отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще
разгледа техническото му предложение .
ІХ. Предложение с вх № ОПД – 05 - 9/15.04.2019 г. 14.00 ч. "Истлинк България" ЕООД гр.Пловдив
Участникът участва в процедурата за 4 /четири/ броя Обособени
позиции, както следва:
Медицински изделия:
Обособена позиция №16 „ Медицинско изделие – Кръвни линии“;
Обособена позиция №17 – „Медицинско изделие – Фистулни игли“;
Обособена позиция №20 – „Медицинско изделие – Катетри за временен
съдов достъп“;
Обособена позиция №21 „Медицинско изделие – Постоянни
тунелизирани катетри“.
Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:

№

ДОКУМЕНТИ

I

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

II

Заявление за участие:

Вид на
документите
(оригинал или
заверено копие)
Оригинал
Приложение
№1
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
ІІІ
3.1.

3.2.

3.3.

ІV
4.1

ЕЕДОП – Приложение 2
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.102, ал.1 от ЗОП
Сертификат ISO 9001:2015
Разрешение за търговия на едро с медицински
изделия, издадено от ИАЛ
Техническо предложение
Документ за упълномощаване, когато лицето, което
подава офертата, не е законният представител на
участника;
Техническо предложение за изпълнение на
поръчката /Приложение 4/ в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на
възложителя – за съответната/ите позиция/и

СD
Неприложимо
Неприложимо
Свободен текст
Заверено копие
Заверено копие

Неприложимо

Оригинал
Приложение
№4

Друга информация и/или документи, изискани от
възложителя, когато това се налага от предмета на
поръчката:
1. Оторизационни писма или еквивалент;
Заверени копия
Декларация
за
съответствие;
ЕС
сертификати; ISO на производителите
2. Мостри, придружени с протокол
3. Каталози, брошури и други
"Предлагани ценови параметри"
Оригинал
Ценово предложение – Приложение 5А и 5Б за приложение
съответните позиции
№5А и №5Б

.

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
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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 .
С това свое действие Комисията завърши дейностите си
разглеждане и обсъждане на лично състояние и на критериите за
подбор, както и техническите предложения на участн иците, 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.

КОМИСИЯ:

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

/ д-р Иван Вълчанов /
3.

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

/ маг. Ваня Кожухарова /
4.

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

/ Радост Симеонова/

19

