
ПРОТОКОЛ №2 

 

                   Днес 14.01.2020год. в 10.00 часа в МБАЛ”Св.Иван Рилски-Козлодуй”ЕООД, в 

гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №1, ет.4, стая №406, се открива второ заседание на 

Комисия назначена със Заповед № 176/03.12.2019год. на Управителя на МБАЛ”Свети Иван 

Рилски – Козлодуй”ЕООД за да разгледа оцени и класира постъпилите предложения от 

участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, уникален номер от 

Регистъра на АОП 0400-2019-0001 с предмет “Доставка на медицински изделия за нуждите на 

МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД”. Комисията е в следния състав: 

  Председател: д-р Малина Павлова – Завеждащ ПО 

  Членове:  Рая Стефанова адвокат  

Ангел Ангелов – Началник АСБ 

  Албена петрова – ст. медицинска сестра 

  Ваня Петкова  - снабдител 

 

На това свое заседание комисята ще разгледа съотвествието на техническите предложения с 

изискванията на възложителя.  

Всички оферти са представени съгласно изискванията на възложителя, в срок без 

нарушена цялост на опаковките и без липсващи документи. Ето защо комисията допуска до 

разглеждане техническите предложения на участниците. За участниците не са налице 

обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП   

Раздел VІ, т.21. от документацията предложението за изпълнение на поръчката” се 

представя в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП, представя се на хартиен и електронен носител.  
Комисията извърши проверка на техническите предложения на участниците и констатира, 

че са изготвени съгласно условията на документацията, с подпис на представляващия и печат.  

Съгласно т.18 от условията участниците са представили доказателство за съответствие на 

оферираните медицинските изделия с СЕ марка, съгласно Закона за медицинските изделия – 

валидна декларация за съответствие с СЕ марка, издадена от производителя или упълномощен 

представител, и валиден сертификат за СЕ марка издаден от нотифициран орган. Всички 

„Предложения за изпълнение на поръчката” (Техническа оферта) са в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ 

ППЗОП  - (изготвени по образец на хартиен и електронен носител), представени са на хартиен 

и електронен носител.  

За предлаганите медицински изделия участниците са представили каталози, брошури и 

описания.  

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 се представят мостри за оценка по критерии качество. 

Кандидатите, трябва да представят мостри за всички артикули от тази позиция, с които 

участват /мострите от съответния кандидат остават на съхранение във Възложителя до 

изтичане срока на договора/ и каталог от производителя преведен на български език, в който 

да фигурира съответното изделие с ясно показани параметрите заложени от Възложителя в 

спецификацията. Мострите да са номерирани и са същите да са придружени с опис с подпис и 

печат на кандидата. Възложителят приема и други доказателства за осигуряване на качеството 

на изпълнение на поръчката. За артикул, за който не е представена мостра дори да е посочена 

цена комисията няма да го отценява. 

 

Комисията счита, че техническите предложения на участниците отговарят на условията 

на възложителя, следователно ще ги допусне до оценка и класиране и ще пристъпи към 

проверка на мострите. 



Участници подали оферта за обособена позиция 4 – общи медицински консумативи – 

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ИНЖИНЕРИНГ ООД, ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ ЕООД, ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД, АГАРТА ЦМ ЕООД и ЕЛПАК ЛИЗИНГ 

ЕООД. 

Комисията извърши проверка на представените мостри и сравни с описите, които ги 

придружават. Не се констатира липса на мостри, съобразно описа, техническата спецификация 

на възложителя и всички артикули са номерирани.  

 

Оценка по критерии качество е предвидена само за офертите за обособена позиция 4. За 

доказване качеството на предлаганите продукти участниците са представили каталози и 

мостри. Оценката по критерия качество бе определена по експертното становище на 

специалистите – членове на комисията по провеждане на процедурата, с оглед на 

притежавания от тях дългогодишен опит като лекари и специалисти по здравни грижи, и 

според степента, в която всеки офериран от участника медицински консуматив удовлетворява 

възложителя по отношение на неговото качество /специфични медицински и технически 

характеристики, материал, здравина, предишен опит и т.н./. Становището се базира на 

знанията и професионалния опит на  специалистите – членове на комисията, които имат право 

да правят практически опити и тестове с представените мостри. В правото на комисията е да 

прецени в каква степен качеството на всеки медицински консуматив удовлетворява 

възложителя и да го оцени.  

Класирането е отразено в Приложение към настоящия протокол, което е неразделна част от 

него. Извършено е класиране за всяка подпозиция като максималния брой точки е 40 точки І-

во място по критерии качество, 30 точки ІІ – ро място по критерии качествои 20 точки ІІІ – то 

място по критерии качество.  

За подпозициите, за които не подадена оферта или има подадена само една оферта комисията 

няма да извършва класиране по критерии качество. 

Всеки член на комсията е извършил свое класиране. Отделните класирания по критерии 

качество и общото класиране са неразделни приложения към настящия протокол.  

Комисията насрочва публично оповестяване на ценовите предложения на участниците на 

24.03.2020г. от 12:00 часа. Заседанието ще се проведе в гр.Козлодуй, ул.Кирил  Методий” №1, 

стая №406. Съобщение за това ще бъде публикувано в профил на купувача на интренет 

страницата на лечебното заведение – www.mbal-kozloduy.info. 

 

 

Председател   ....................................  д-р Малина Павлова   

 

Членове   ........................................ адв.Рая Стефанова 

 

.......................................  Ангел Ангелов  

  

...........................................  Албена Петрова 

 

...........................................  Ваня Петкова   

 

 

 

 

 

 

 

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД 

http://www.mbal-kozloduy.info/


 

 

 

 


