ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 20.09.2016 г., в 10.00 ч., в ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, в
изпълнение на Заповед № 34/16.08.2016 г., 09.00 ч., на Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД, комисия в
състав:
Председател: д-р Емилия Петрова Бочковар – лекар, завеждащ „Клинична лаборатория” при
ДКЦ-1-Русе ЕООД
Членове:
1. Калинка Димитрова Драганова - гл.счетоводител при ДКЦ-1-Русе ЕООД
2. Юлияна Христова Георгиева - главна мед.сестра при ДКЦ-1-Русе ЕООД
3. Цветелина Кръстева Ангелова-Станчева – клиничен лаборант
4. Венцислава Димитрова Апостолова – юрист,
се събра във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на медицински изделия - реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ-1-Русе
ЕООД по обособени позиции”, открита с Решение № 31 от 08.07.2016 г. на Управителя на ДКЦ-1Русе ЕООД, номер на документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 739785, публикувано
обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 239123 в брой S 133 от 13.07.2016
г. и в Регистъра на обществените поръчки под № 739788 по партида 01713-2016-0001.
І. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
С писма, изх. № 624-628 вкл. От 14.09.2016 г., комисията е изпратила на участниците
протокол № 1 от 16.08.2016 г. с констатациите на комисията относно документите по чл. 39, ал.2 от
ППЗОП и преценка съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор. На същата дата протоколът е публикуван и на профила на купувача на
електронната страница на възложителя.
1. С писмо, изх. № 626/14.09.2016 г., на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията е
изискала Участник № 3 „Химтекс“ ООД да представи в срок до 5 работни дни, считано от датата на
получаване на протокола, нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена информация,
съобразно констатираните несъответствия, непълноти или нередовности.
Писмо, изх. 626/14.09.2016 г., е редовно връчено на 14.09.2016 г. на посочения от участника
електронен адрес. Участникът е потвърдил получаването на писмото на 14.09.2016 г. С писмо, вх. №
216/16.09.2016 г. на ДКЦ-1-Русе ЕООД, Участник № 3 „Химтекс“ ООД е представил нов ЕЕДОП.
Документът е постъпил в срок.
След преглеждане на допълнително представените документи от Участник № 3 „Химтекс“
ООД, комисията констатира следното:
В представения ЕЕДОП се съдържа следната допълнена информация:
• В Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия
орган или възложителя на ЕЕДОП, са посочени данни за обявлението за настоящата поръчка,
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз;
• Попълнена е Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за
представителите на икономическия оператор.
• В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т.1, е посочено, че участникът е вписан
в професионалния регистър към Изпълнителната агенция по лекарствата и притежава разрешение за
търговия на едро с медицински изделия.
• Попълнена е Част VI: Заключителни положения.
След преглеждане на допълнително представените документи от Участник № 3 „Химтекс“
ООД, комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички относими обстоятелства,
представил е всички документи, посочени в документацията и е удостоверил изпълнението на
критериите за подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя.
2. С писмо, изх. № 625/14.09.2016 г., на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията е
изискала Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД да представи в срок до 5 работни
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дни, считано от датата на получаване на протокола, нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или
допълнена информация, съобразно констатираните несъответствия, непълноти или нередовности.
Писмо, изх. 625/14.09.2016 г., е редовно връчено на 14.09.2016 г. на посочения от участника
електронен адрес. Участникът е потвърдил получаването на писмото на 14.09.2016 г. С писмо, вх. №
218/19.09.2016 г. на ДКЦ-1-Русе ЕООД, Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД е
представил нов ЕЕДОП. Документът е постъпил в срок.
След преглеждане на допълнително представените документи от Участник № 4 „Медицинска
техника инженеринг“ ООД, комисията констатира следното:
В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т.1, е посочено,
че участникът е вписан в професионалния регистър към Изпълнителната агенция по лекарствата и
притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия.
След преглеждане на допълнително представените документи от Участник № 4 „Медицинска
техника инженеринг“ ООД, комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички
относими обстоятелства, представил е всички документи, посочени в документацията и е
удостоверил изпълнението на критериите за подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40,
ал.1 от ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.
3. С писмо, изх. № 624/14.09.2016 г., на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията е
изискала Участник № 5 „Аквахим“ АД да представи в срок до 5 работни дни, считано от датата на
получаване на протокола, нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена информация,
съобразно констатираните несъответствия, непълноти или нередовности и Декларация за лицата по
чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
Писмо, изх. 624/14.09.2016 г., е редовно връчено на 14.09.2016 г. на представител на
участника. С писмо, вх. № 221/20.09.2016 г. на ДКЦ-1-Русе ЕООД, Участник № 5 „Аквахим“ АД е
представил нов ЕЕДОП и Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Документите са постъпили в
срок.
След преглеждане на допълнително представените документи от Участник № 5 „Аквахим“
АД, комисията констатира следното:
• Представеният ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие
с изискванията на закона и условията на възложителя.
• В представената Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, участникът е посочил
лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника – в случая лицата по чл.
244, ал.1 от ТЗ – членовете на съвета на директорите (чл.40, ал.2, т.4, пр.посл. от ППЗОП).
След преглеждане на допълнително представените документи от Участник № 5 „Аквахим“
АД, комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички относими обстоятелства,
представил е всички документи, посочени в документацията и е удостоверил изпълнението на
критериите за подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя.

1.
2.
3.
4.
5.

В резултат от проверката по чл.54, ал.7 и ал.12 от ППЗОП, комисията единодушно
РЕШИ:
На изискванията отговаря и до участие в процедурата се допуска офертата на:
Участник № 1 „Лаб Диагностика“ ООД - обособена позиция № 12;
Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД - обособена позиция № № 5, 9;
Участник № 3 „Химтекс“ ООД - обособена позиция № № 11, 12, 13;
Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД - обособена позиция № № 1, 8, 11, 12, 13;
Участник № 5 „Аквахим“ АД - обособена позиция № № 2, 3, 4, 12, 14, 15.

ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участниците, за
които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, и
извършване на проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.
1. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 1 „Лаб
Диагностика“ ООД с предварително обявените условия.
Участникът е представил :
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1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – участникът е посочил, че:
- Предлага да доставя медицински изделия, посочени в Предложение за изпълнение на поръчката в
табличен вид за всяка обособена позиция – от № 1 до № 15 вкл. - Таблица № 2, в частта за обособена
позиция № 12.
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 72 (седемдесет и два)
часа след получаване на заявка от Възложителя, без да се заплащат разходи за транспорт от страна
на Възложителя.
- Срокът на годност на доставените стоки, който остава след датата на получаването им от
Възложителя, ще бъде не по-кратък от 60 % от общия срок на годност, посочен от производителя.
- Приема срокът на плащане да бъде 30 (тридесет) дни от датата на получаване на съответната
доставка.
- Съгласен е с условието, че възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото количество,
посочено в спецификацията на обществената поръчка, а има право да заявява количества, съобразно
действителните си нужди.
- Приема мястото на доставка да бъде Клинична лаборатория на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД – гр. Русе, ул.
„Независимост” № 2.
- Задължава се, ако офертата му бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена
поръчка за доставка в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на договора.
- Декларира, че предлаганите медицински изделия имат: нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с
изискванията на чл. 15 от ЗМИ; декларация за съответствие от производителя или от упълномощено
от него лице; нанесен партиден/сериен номер върху опаковките.
- Декларира, че е съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за
обществена поръчка.
- Декларира, че Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертите.
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена
позиция (по образец).
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка – 1 бр.
заверено от участника копие на езика, на който е съставен, и в превод на български език.
5. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от упълномощения
представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът е упълномощен да
доставя предлаганото медицинско изделие на територията на РБългария. – 1 бр. заверено от
участника копие на езика, на който е съставено, и в превод на български език.
6. Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за
управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 - заверено от участника копие.
7. Декларация от участника, че всички предлагани медицински изделия по номенклатури от 1
до 8 вкл. са от един и същ производител.
8. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – заверено копие.
Предлаганите от участник № 1 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част
от протокола.
Комисията установи, че Участник № 1 „Лаб Диагностика“ ООД, е предложил да доставя
медицински изделия по обособена позиция № 12, които не съответстват с предварително обявените
условия от възложителя, по отношение на следното: Възложителят е въздигнал в условие
участникът да представи в своята оферта Каталог на производителя (извадка от каталог), данните от
който да удостоверяват съответствието на предлаганото медицинско изделие с изискванията,
поставени в Техническата спецификация. В образеца на Предложение за изпълнение на поръчката в
табличен вид за съответната обособена позиция, се съдържа колона „Каталожен №”, в която
участникът посочва каталожния № на предлаганото медицинско изделие от приложения Каталог на
производителя (извадка от каталог). За обособена позиция № 12, номенклатура № 12.1.-„Вакуумни
епруветки за серум гел и тромбин,позволяващи съсирване на кръвта до 5 мин., 5 мл,13х100бр. в оп.”,
Участникът е посочил Каталожен № 10800 от каталога на Vacutest Kima, Италия. В приложения към
офертата каталог на производителя липсва медицинско изделие с Каталожен № 10800. Съгласно
Техническата спецификация, т.Б.5., Медицинските изделия по Обособена позиция № 12
"Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна кръв" - номенклатури от 1 –
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8 вкл. имат общо предназначение, ползват един общ адаптер /холдер/, подчиняват се на обща
организация, ред, правила на работа, които са свързани с организацията и правилата на работа в
преданалитичния и аналитичния етапи на работа, отговарят на определени технически изисквания,
поради което всички предлагани медицински изделия по обособената позиция следва задължително
да бъдат от един и същ производител. В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка,
Възложителят е въздигнал в условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички
номенклатури в рамките на обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето
на предложение по някоя от номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на
участника от процедурата. Предвид горното, Комисията прие, че участникът не е предложил
медицинско изделие по обособена позиция № 12, номенклатура № 12.1., съответно на изискванията
на възложителя, както и че несъответствието на медицинското изделие по една от номенклатурите
по обособена позиция № 12, води до несъответствието с изискванията на възложителя на офертата
на участника по обособена позиция № 12 като цяло.
В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение по обособена
позиция № 12 на Участник № 1 „Лаб Диагностика“ ООД с предварително обявените условия от
възложителя, комисията единодушно РЕШИ:
Офертата на Участник № 1 „Лаб Диагностика“ ООД по обособена позиция № 12 не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание
чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА Участник №
1 „Лаб Диагностика“ ООД по обособена позиция № 12 "Медицински консумативи за вземане
на биологичен материал венозна кръв", по следните мотиви:
Възложителят е въздигнал в условие участникът да представи в своята оферта Каталог на
производителя (извадка от каталог), данните от който да удостоверяват съответствието на
предлаганото медицинско изделие с изискванията, поставени в Техническата спецификация. В
образеца на Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена
позиция, се съдържа колона „Каталожен №”, в която участникът посочва каталожния № на
предлаганото медицинско изделие от приложения Каталог на производителя (извадка от каталог). За
обособена позиция № 12, номенклатура № 12.1.-„Вакуумни епруветки за серум гел и тромбин,
позволяващи съсирване на кръвта до 5 мин., 5 мл,13х100бр. В оп.”, Участникът е посочил
Каталожен № 10800 от каталога на Vacutest Kima, Италия. В приложения към офертата каталог на
производителя липсва медицинско изделие с Каталожен № 10800.
Съгласно Техническата спецификация, т.Б.5., Медицинските изделия по Обособена позиция
№ 12 "Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна кръв" - номенклатури
от 1 – 8 вкл. имат общо предназначение, ползват един общ адаптер /холдер/, подчиняват се на обща
организация, ред, правила на работа, които са свързани с организацията и правилата на работа в
преданалитичния и аналитичния етапи на работа, отговарят на определени технически изисквания,
поради което всички предлагани медицински изделия по обособената позиция следва задължително
да бъдат от един и същ производител.
В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка, Възложителят е въздигнал в
условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички номенклатури в рамките на
обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето на предложение по някоя от
номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на участника от процедурата.
Участникът не е предложил медицинско изделие по обособена позиция № 12, номенклатура
№ 12.1., съответно на изискванията на възложителя. Несъответствието на медицинското изделие по
една от номенклатурите по обособена позиция № 12, води до несъответствието с изискванията на
възложителя на офертата на участника по обособена позиция № 12 като цяло.
2. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 2 „Перфект
Медика“ ООД с предварително обявените условия.
Участникът е представил поотделно комплектувани технически предложения за всяка
обособена позиция, по която участва - № № 5, 9, със следното съдържание:
1. Пълномощно – нотариално заверено;
2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – участникът е посочил, че:
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- Предлага да доставя медицински изделия, посочени в Предложение за изпълнение на поръчката в
табличен вид за всяка обособена позиция – от № 1 до № 15 вкл. - Таблица № 2, в частта за
обособена позиция № № 5, 9;
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 72 (седемдесет и два)
часа след получаване на заявка от Възложителя, без да се заплащат разходи за транспорт от страна
на Възложителя.
- Срокът на годност на доставените стоки, който остава след датата на получаването им от
Възложителя, ще бъде не по-кратък от 60 % от общия срок на годност, посочен от производителя.
- Приема срокът на плащане да бъде 30 (тридесет) дни от датата на получаване на съответната
доставка.
- Съгласен е с условието, че възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото количество,
посочено в спецификацията на обществената поръчка, а има право да заявява количества, съобразно
действителните си нужди.
- Приема мястото на доставка да бъде Клинична лаборатория на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД – гр. Русе, ул.
„Независимост” № 2.
- Задължава се, ако офертата му бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена
поръчка за доставка в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на договора.
- Декларира, че предлаганите медицински изделия имат: нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с
изискванията на чл. 15 от ЗМИ; декларация за съответствие от производителя или от упълномощено
от него лице; нанесен партиден/сериен номер върху опаковките.
- Декларира, че е съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за
обществена поръчка.
- Декларира, че Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертите.
3. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена
позиция (по образец).
4. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.
5. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка – 3 бр.
заверено от участника копие на езика, на който е съставено, и в превод на български език.
6. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от упълномощения
представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът е упълномощен да
доставя предлаганото медицинско изделие на територията на РБългария. – 2 бр. заверено от
участника копие на езика, на който е съставено, и в превод на български език.
7. Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за
управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 - заверено от участника копие.
8. Декларация за съвместимост на предлаганите реактиви със съответния апарат – 2 бр.
9. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – заверено копие.
10. Удостоверение за изпълнени доставки – 4 бр.
11. Декларация че участникът и медицинските изделия, които предлага, отговарят на
изискванията на ЗМИ и актовете по прилагането му.
Предлаганите от участник № 2 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част
от протокола.
Комисията установи, че Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД, е предложил да доставя
медицински изделия по обособена позиция № № 5, 9, съгласно предварително обявените условия от
възложителя.
В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение по обособена
позиция № № 5, 9 на Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД с предварително обявените условия от
възложителя, комисията единодушно РЕШИ:
Допуска офертата на Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД по обособена позиция №
№ 5, 9 до отваряне на ценовото предложение.
3. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 3
„Химтекс“ ООД с предварително обявените условия:
Участникът е представил поотделно комплектувани технически предложения за всяка
обособена позиция, по която участва - № № 11, 12, 13, със следното съдържание:
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1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – участникът е посочил, че:
- Предлага да доставя медицински изделия, посочени в Предложение за изпълнение на поръчката в
табличен вид за всяка обособена позиция – от № 1 до № 15 вкл. - Таблица № 2, в частта за обособена
позиция № № 11, 12, 13;
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 72 (седемдесет и два)
часа след получаване на заявка от Възложителя, без да се заплащат разходи за транспорт от страна
на Възложителя.
- Срокът на годност на доставените стоки, който остава след датата на получаването им от
Възложителя, ще бъде не по-кратък от 60 % от общия срок на годност, посочен от производителя.
- Приема срокът на плащане да бъде 30 (тридесет) дни от датата на получаване на съответната
доставка.
- Съгласен е с условието, че възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото количество,
посочено в спецификацията на обществената поръчка, а има право да заявява количества, съобразно
действителните си нужди.
- Приема мястото на доставка да бъде Клинична лаборатория на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД – гр. Русе, ул.
„Независимост” № 2.
- Задължава се, ако офертата му бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена
поръчка за доставка в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на договора.
- Декларира, че предлаганите медицински изделия имат: нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с
изискванията на чл. 15 от ЗМИ; декларация за съответствие от производителя или от упълномощено
от него лице; нанесен партиден/сериен номер върху опаковките.
- Декларира, че е съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за
обществена поръчка.
- Декларира, че Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертите.
2. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена
позиция (по образец).
3. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.
4. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка заверено от участника копие на езика, на който е съставен, и в превод на български език. – 5 бр.
заверено от участника копие на езика, на който е съставено, и в превод на български език.
5. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от упълномощения
представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът е упълномощен да
доставя предлаганото медицинско изделие на територията на РБългария. – 3 бр. заверено от
участника копие на езика, на който е съставено, и в превод на български език.
6. Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за
управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 - заверено от участника копие.
7. Към оферта по обособена позиция № 11 - Декларация от участника, че при сключване на
договор ще предостави стативи за отчитане на СУЕ по микрометод (номенклатури 1 и 2 вкл.) за
периода на действие на договора.
8. Към оферта по обособена позиция № 12 - Декларация от участника, че всички предлагани
медицински изделия по номенклатури от 1 до 8 вкл. са от един и същ производител.
9. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор.
Предлаганите от участник № 3 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част
от протокола.
Комисията установи, че Участник № 3 „Химтекс“ ООД, е предложил да доставя медицински
изделия по обособена позиция № 11, които не съответстват с предварително обявените условия от
възложителя, по отношение на следното: По номенклатура № 11.2.- „Затворена система за
изследване на СУЕ + антикоагулант по: - микрометод 150 µ l *50бр.” – участникът предлага изделие
с обем 1,6 мл., което не отговаря на изискването за микрометод. По номенклатура № 11.3.„Автоматични ланцети за вземане на капилярна кръв, активиращи се при контакт с пръста, острие
тип ланцета с диаметър1,5мм и дълбочина на убождането 2мм.(200бр.)” – участникът предлага
изделие с дълбочина на убождането 1,8 мм, което не отговаря на изискването за 2мм дълбочина на
убождането. В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка, Възложителят е въздигнал в
условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички номенклатури в рамките на
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обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето на предложение по някоя от
номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на участника от процедурата.
Предвид горното, Комисията прие, че участникът е предложил медицински изделия по обособена
позиция № 11, номенклатура № 11.2. и № 11.3., които не съответстват на изискванията на
възложителя. Несъответствието на медицинските изделия по една или повече от номенклатурите по
обособена позиция № 11, води до несъответствието с изискванията на възложителя на офертата на
участника по обособена позиция № 11 като цяло.
В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение по обособена
позиция № 11 на Участник № 3 „Химтекс“ ООД с предварително обявените условия от възложителя,
комисията единодушно РЕШИ:
Офертата на Участник № 3 „Химтекс“ ООД по обособена позиция № 11 не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл.107, т.2, б.”а”от
ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА Участник № 3 „Химтекс“ ООД
по обособена позиция № 11 "Медицински консумативи за вземане на биологичен материал
венозна кръв", по следните мотиви:
По номенклатура № 11.2.- „Затворена система за изследване на СУЕ + антикоагулант по: микрометод 150 µ l *50бр.” – участникът предлага изделие с обем 1,6 мл., което не отговаря на
изискването за микрометод.
По номенклатура № 11.3.- „Автоматични ланцети за вземане на капилярна кръв, активиращи
се при контакт с пръста, острие тип ланцета с диаметър1,5мм и дълбочина на убождането
2мм.(200бр.)” – участникът предлага изделие с дълбочина на убождането 1,8 мм, което не отговаря
на изискването за 2мм дълбочина на убождането.
В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка, Възложителят е въздигнал в
условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички номенклатури в рамките на
обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето на предложение по някоя от
номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на участника от процедурата.
Участникът е предложил медицински изделия по обособена позиция № 11, номенклатура №
11.2. и № 11.3., които не съответстват на изискванията на възложителя. Несъответствието на
медицинските изделия по една или повече от номенклатурите по обособена позиция № 11, води до
несъответствието с изискванията на възложителя на офертата на участника по обособена позиция №
11 като цяло.
Комисията установи, че Участник № 3 „Химтекс“ ООД, е предложил да доставя медицински
изделия по обособена позиция № 12, които не съответстват с предварително обявените условия от
възложителя, по отношение на следното: Възложителят е въздигнал в условие участникът да
представи в своята оферта Каталог на производителя (извадка от каталог), данните от който да
удостоверяват съответствието на предлаганото медицинско изделие с изискванията, поставени в
Техническата спецификация. В образеца на Предложение за изпълнение на поръчката в табличен
вид за съответната обособена позиция, се съдържа колона „Каталожен №”, в която участникът
посочва каталожния № на предлаганото медицинско изделие от приложения Каталог на
производителя (извадка от каталог). За обособена позиция № 12, номенклатура № 12.1.-„Вакуумни
епруветки за серум гел и тромбин, позволяващи съсирване на кръвта до 5 мин., 5 мл,13х100бр. В
оп.”, Участникът е посочил Каталожен № 10800 от каталога на Vacutest Kima, Италия. В
приложения към офертата каталог на производителя липсва медицинско изделие с Каталожен №
10800. Предлаганото медицинско изделие по номенклатура 12.4. „Вакумна епруветка Na цитрат,
пластмасова, двойни стени и цялостно изпълване, с марка, показваща необходимия за вземане обем
кръв, 2-3мл./0,109М Nа цитрат за коагулация, 13/75мм” не отговаря на изискването за обем на
епруветката – при 2-3 мл по техническа спецификация, участникът предлага епруветка с обем 1,8
мл. Съгласно Техническата спецификация, т.Б.5., Медицинските изделия по Обособена позиция №
12 "Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна кръв" - номенклатури от 1
– 8 вкл. имат общо предназначение, ползват един общ адаптер /холдер/, подчиняват се на обща
организация, ред, правила на работа, които са свързани с организацията и правилата на работа в
преданалитичния и аналитичния етапи на работа, отговарят на определени технически изисквания,
поради което всички предлагани медицински изделия по обособената позиция следва задължително
да бъдат от един и същ производител. В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка,
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Възложителят е въздигнал в условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички
номенклатури в рамките на обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето
на предложение по някоя от номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на
участника от процедурата. Предвид горното, Комисията прие, че участникът е предложил
медицински изделия по обособена позиция № 12, номенклатура № 12.1. и № 12.4., които не
съответстват на изискванията на възложителя, както и че несъответствието на медицинските
изделия по една или повече от номенклатурите по обособена позиция № 12, води до
несъответствието с изискванията на възложителя на офертата на участника по обособена позиция №
12 като цяло.
В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение по обособена
позиция № 12 на Участник № 3 „Химтекс“ ООД с предварително обявените условия от възложителя,
комисията единодушно РЕШИ:
Офертата на Участник № 3 „Химтекс“ ООД по обособена позиция № 12 не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл.107, т.2, б.”а”от
ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА Участник № 3 „Химтекс“ ООД
по обособена позиция № 12 "Медицински консумативи за вземане на биологичен материал
венозна кръв", по следните мотиви:
Възложителят е въздигнал в условие участникът да представи в своята оферта Каталог на
производителя (извадка от каталог), данните от който да удостоверяват съответствието на
предлаганото медицинско изделие с изискванията, поставени в Техническата спецификация. В
образеца на Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена
позиция, се съдържа колона „Каталожен №”, в която участникът посочва каталожния № на
предлаганото медицинско изделие от приложения Каталог на производителя (извадка от каталог). За
обособена позиция № 12, номенклатура № 12.1.-„Вакуумни епруветки за серум гел и тромбин,
позволяващи съсирване на кръвта до 5 мин., 5 мл,13х100бр. В оп.”, Участникът е посочил
Каталожен № 10800 от каталога на Vacutest Kima, Италия. В приложения към офертата каталог на
производителя липсва медицинско изделие с Каталожен № 10800.
Предлаганото медицинско изделие по номенклатура 12.4. „Вакумна епруветка Na цитрат,
пластмасова, двойни стени и цялостно изпълване, с марка, показваща необходимия за вземане обем
кръв, 2-3мл./0,109М Nа цитрат за коагулация, 13/75мм” не отговаря на изискването за обем на
епруветката– при 2-3 мл по техническа спецификация, участникът предлага епруветка с обем 1,8 мл.
Съгласно Техническата спецификация, т.Б.5., Медицинските изделия по Обособена позиция
№ 12 "Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна кръв" - номенклатури
от 1 – 8 вкл. имат общо предназначение, ползват един общ адаптер /холдер/, подчиняват се на обща
организация, ред, правила на работа, които са свързани с организацията и правилата на работа в
преданалитичния и аналитичния етапи на работа, отговарят на определени технически изисквания,
поради което всички предлагани медицински изделия по обособената позиция следва задължително
да бъдат от един и същ производител.
В раздел І, Описание на обекта на обществената поръчка, Възложителят е въздигнал в
условие всяка оферта за обособена позиция да включва всички номенклатури в рамките на
обособената позиция, за която се подава, и е указал, че непредставянето на предложение по някоя от
номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на участника от процедурата.
Участникът е предложил медицински изделия по обособена позиция № 12, номенклатура №
12.1. и № 12.4., които не съответстват на изискванията на възложителя. Несъответствието на
медицинските изделия по една или повече от номенклатурите по обособена позиция № 12, води до
несъответствието с изискванията на възложителя на офертата на участника по обособена позиция №
12 като цяло.
Комисията установи, че Участник № 3 „Химтекс“ ООД, е предложил да доставя медицински
изделия по обособена позиция № 13, съгласно предварително обявените условия от възложителя.
В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение по обособена
позиция № 13 на Участник № 3 „Химтекс“ ООД с предварително обявените условия от възложителя,
комисията единодушно РЕШИ:
Допуска офертата на Участник № 3 „Химтекс“ ООД по обособена позиция № 13 до
отваряне на ценовото предложение.
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4. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 4
„Медицинска техника инженеринг“ ООД с предварително обявените условия:
Участникът е представил поотделно комплектувани технически предложения за всяка
обособена позиция, по която участва - № № 1, 8, 11, 12, 13, със следното съдържание:
1. Пълномощно – нотариално заверено;
2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – участникът е посочил, че:
- Предлага да доставя медицински изделия, посочени в Предложение за изпълнение на поръчката в
табличен вид за всяка обособена позиция – от № 1 до № 15 вкл. - Таблица № 2, в частта за обособена
позиция № № 1, 8, 11, 12, 13;
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 72 (седемдесет и два)
часа след получаване на заявка от Възложителя, без да се заплащат разходи за транспорт от страна
на Възложителя.
- Срокът на годност на доставените стоки, който остава след датата на получаването им от
Възложителя, ще бъде не по-кратък от 60 % от общия срок на годност, посочен от производителя.
- Приема срокът на плащане да бъде 30 (тридесет) дни от датата на получаване на съответната
доставка.
- Съгласен е с условието, че възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото количество,
посочено в спецификацията на обществената поръчка, а има право да заявява количества, съобразно
действителните си нужди.
- Приема мястото на доставка да бъде Клинична лаборатория на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД – гр. Русе, ул.
„Независимост” № 2.
- Задължава се, ако офертата му бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена
поръчка за доставка в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на договора.
- Декларира, че предлаганите медицински изделия имат: нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с
изискванията на чл. 15 от ЗМИ; декларация за съответствие от производителя или от упълномощено
от него лице; нанесен партиден/сериен номер върху опаковките.
- Декларира, че е съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за
обществена поръчка.
- Декларира, че Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертите.
3. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена
позиция (по образец).
4. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.
5. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка – 19 бр.
заверено от участника копие на езика, на който е съставен, и в превод на български език.
6. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от упълномощения
представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът е упълномощен да
доставя предлаганото медицинско изделие на територията на РБългария. – 7 бр. заверено от
участника копие на езика, на който е съставено, и в превод на български език.
7. Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за
управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 - заверено от участника копие.
8. Към оферта по обособена позиция № 11 - Декларация от участника, че при сключване на
договор ще предостави стативи за отчитане на СУЕ по микрометод (номенклатури 1 и 2 вкл.) за
периода на действие на договора.
9. Към оферта по обособена позиция № 12 - Декларация от участника, че всички предлагани
медицински изделия по номенклатури от 1 до 8 вкл. са от един и същ производител.
Предлаганите от участник № 4 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част
от протокола.
Комисията установи, че Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД, е предложил
да доставя медицински изделия по обособена позиция № № 1, 8, 11, 12, 13, съгласно предварително
обявените условия от възложителя.
В резултат от проверката за съответствието на Техническото предложение по обособена
позиция № № 1, 8, 11, 12, 13 на Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД с
предварително обявените условия от възложителя, комисията единодушно РЕШИ:
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Допуска офертата на Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД по
обособена позиция № № 1, 8, 11, 12, 13 до отваряне на ценовото предложение.
5. Проверка за съответствието на Техническото предложение на Участник № 5
„Аквахим“ АД с предварително обявените условия:
Участникът е представил поотделно комплектувани технически предложения за всяка
обособена позиция, по която участва - № № 2, 3, 4, 12, 14, 15, със следното съдържание:
1. Пълномощно – нотариално заверено;
2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец) – участникът е посочил, че:
- Предлага да доставя медицински изделия, посочени в Предложение за изпълнение на поръчката в
табличен вид за всяка обособена позиция – от № 1 до № 15 вкл. - Таблица № 2, в частта за обособена
позиция № № 2, 3, 4, 12, 14, 15.
- Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до 72 (седемдесет и два)
часа след получаване на заявка от Възложителя, без да се заплащат разходи за транспорт от страна
на Възложителя.
- Срокът на годност на доставените стоки, който остава след датата на получаването им от
Възложителя, ще бъде не по-кратък от 60 % от общия срок на годност, посочен от производителя.
- Приема срокът на плащане да бъде 30 (тридесет) дни от датата на получаване на съответната
доставка.
- Съгласен е с условието, че възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото количество,
посочено в спецификацията на обществената поръчка, а има право да заявява количества, съобразно
действителните си нужди.
- Приема мястото на доставка да бъде Клинична лаборатория на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД – гр. Русе, ул.
„Независимост” № 2.
- Задължава се, ако офертата му бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на обществена
поръчка за доставка в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на договора.
- Декларира, че предлаганите медицински изделия имат: нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с
изискванията на чл. 15 от ЗМИ; декларация за съответствие от производителя или от упълномощено
от него лице; нанесен партиден/сериен номер върху опаковките.
- Декларира, че е съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за
обществена поръчка.
- Декларира, че Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертите.
3. Предложение за изпълнение на поръчката в табличен вид за съответната обособена
позиция (по образец).
4. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.
5. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка заверено от участника копие на езика, на който е съставен, и в превод на български език - 117 бр.
заверено от участника копие на езика, на който е съставено, и в превод на български език.
6. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от упълномощения
представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът е упълномощен да
доставя предлаганото медицинско изделие на територията на РБългария. – 4 бр. заверено от
участника копие на езика, на който е съставено, и в превод на български език.
7. Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за
управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 - заверено от участника копие.
8. Към офертата по обособена позиция № № 2, 3, 4 - Декларация за съвместимост и
оригиналност на предлаганите медицински изделия с посочената от възложителя апаратура,
съставена oт производителя - заверени от участника копия.
9. Към офертата по Обособена позиция № № 3, 15 - Декларация от участника, че реактивите
са баркодирани за софтуера на съответния биохимичен анализатор.
10. Към офертата по обособена позиция № 12 - Декларация от участника, че всички
предлагани медицински изделия по номенклатури от 1 до 8 вкл. са от един и същ производител.
Предлаганите от участник № 5 медицински изделия са посочени в таблица, неразделна част
от протокола.
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