
П Р О Т О К О Л   № 1 

 

На 11.05.2016 год. в 11.00 ч.,  на основание чл. 68 от ЗОП  и в изпълнение на заповед № 

161/12.10.2015 г. на изпълнителния директор на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД комисия в 

състав: 

Председател:    д-р Румяна Мандаджиева -  експерт медицинско и стопанско 

оборудване  

Членове:           д-р Мадлен Китанова – завеждащ РО      

                 Диана Търнева   –   ст. акушерка НО                      

                          Радост Димитрова  –  правоспособен юрист 

Дафина Маринова – главна акушерка,   

 

проведе публично заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ  

КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ”, по обособени позиции: №1 – 

“Доставка на медицински консумативи” и Обособена позиция №2 – “Доставка на 

превързочни материали”. Процедурата е открита на основание чл. 16, ал.4 от ЗОП /отм./,  с  

решение № 718/11.04.2016 г. на Изпълнителния директор и е вписана в партидата на 

възложителя в РОП под № 00243-2016-0002 от 11.04.2016 г.  

          На заседанието  присъства упълномощен представител на  участника „Булмар – МЛ“, 

Петко Цветославов Велчовски. 

След запознаване със списъка на участниците, всички членове на комисията попълниха 

декларации в съответствие с изискването на чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

В срока, определен в обявлението, са постъпили  19 бр. оферти, с видимо ненарушена 

цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час на приемане, посочени в Таблица както 

следва: 

 

№ 
ВХ.
№ ДАТА /ЧАС ПРОЦЕДУРА УЧАСТНИК 

1 13 
05.05.2016-
09.35 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали Инфомед ЕООД 

2 15 
09.05.2016-
12,45 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали ЕКОС Медика ООД 

3 16 
09.05.2016-
15.05 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали 

Адванс Медикал 
ЕООД 

4 17 
10.05.2016-
08.20 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали 

Софинформпродукт-
Грозданов - ЕООД 

5 18 
10.05.2016-
09.38 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали Булмар МЛ-ООД 

6 19 
10.05.2016-
10,10 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали 

Вакпак Медикал 
ООД 

7 20 
10.05.2016г.-
10.30 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали РСР ЕООД 

8 21 
10.05.2016-
10,40 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали 

Софарма Трейдинг 
АД 



9 22 
10.05.2016-
11,00 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали Бикомед - ООД 

10 23 
10.05.2016-
11,03 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали 

Хелмед България 
ЕООД 

11 24 
10.05.2016-
11,06 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали МТИ ООД 

12 25 
10.05.2016-
11,07 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали Диамед ООД 

13 26 
10.05.2016-
11,09 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали Вега Медикал ЕООД 

14 27 
10.05.2016-
11,17 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали Ултрамед ЕООД 

15 28 
10.05.2016-
11.30ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали 

ЕЛПАК ЛИЗИНГ 
ЕООД 

16 29 
10.05.2016-
12,20 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали Соломед ЕООД 

17 30 
10.05.2016-
12.25 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали Агарта ЦМ ЕООД 

18 31 
10.05.2016-
12.55 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали 

"ИСТЛИНК 
БЪЛГАРИЯ" ООД 

19 32 
10.05.2016-
12.56 ч. 

Доставка на медицински консумативи и 
превързочни материали Медилон ЕООД 

 

С оглед изискванията на ЗОП и документацията на Възложителя, спецификата на 

предмета на поръчката и обема на офертите комисията извършва възложената с 

горецитираната заповед работа на три етапа: 

І. Проверка съответствието на представените документи с изискванията на ЗОП и на 

възложителя. 

ІІ. Разглеждане и допускане до участие в процедурата на участниците и постъпилите 

оферти с оглед изискванията на Възложителя, подробно отразени в документацията и 

отваряне на ценовите оферти 

ІІІ. Оценяване и класиране на офертите.  

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с постъпилите оферти по реда на 

подаването им в деловодството, в съответствие с изискванията на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.  

При отварянето на офертите комисията провери за наличието на три отделни запечатани 

плика. Най-малко трима от членове на комисията подписаха плик № 3 на всяка оферта с 

предлаганата цена. Комисията предложи на присъстващия представител на участник да 

подпише плик № 3 за останалите участници, от което право представителят на участника не 

пожела да се възползва. Комисията отвори и плик № 2 на всяка оферта, като трима от 

членовете на комисията, подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предложи на присъстващия представител на участника да подпише всички съдържащи се 

документи в плик № 2 за останалите участници, от което право представителят не пожела да 

се възползва. Комисията отвори плик № 1 за всяка оферта и оповести документите, които той 

съдържа. 

При осъществяване на действията, Комисията направени следните констатации: 

1. Първият участник “Инфомед“ ЕООД е подал оферта с вх.№ 13/05.05.2016 г. 9,35 ч., 

за обособена позиция № 1, номенклатурни номера: 213, 215, 216, 230, 231, 232, 237, 238, 239, 



252.   

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

2.“ЕКОС Медика“ ООД, вх.№ 15/05.05.2016 г. 12,45 ч., за обособена позиция № 1 

номенклатурни номера: 46, 47, 48, 153, 154, 155. 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

3.“Адванс Медикал“ ЕООД, вх.№ 16/09.05.2016 г. 15,05 ч., за обособена позиция № 1 

номенклатурни номера: 46 и 48. 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

4.“Софинформпродукт - Грозданов“ ЕООД, вх.№ 17/10.05.2016 г. 8,20 ч., за 

обособена позиция № 1 номенклатурни номера: 35, 63, 66, 114, 127, 128, 168. 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

5.“Булмар - МЛ“ ЕООД, вх.№ 18/10.05.2016 г. 9,38 ч., за обособена позиция № 1 

номенклатурни номера: 25, 28, 29, 30, 53, 54, 55, 56, 57, 101, 130, 131, 132, 149, 212, 279, 280; 

и по поз. № 2 ном. 1, 8, 18, 19, 20, 21. 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика за всяка от обособените позиции. След подписването на 

документите, приложени в плик № 2 комисията оповести представените от участника в плик 

1 документи и информация, в съответствие с приложения списък. 

6.“Вакпак Медикал“ ООД, вх.№ 19/10.05.2016 г. 10,10 ч., за обособена позиция № 1 

номенклатурни номера: 46-50, 60, 67, 153-155, 266. 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

7. “РСР“ ЕООД, вх.№ 20/10.05.2016 г. 10,30 ч., за обособена позиция № 1 

номенклатурни номера: 14, 17-22, 25, 39, 42, 52, 57, 60, 70, 77-80, 86, 99, 103, 104, 106, 127, 

138, 139, 146, 160-163, 167, 169, 185, 186, 195, 202, 246, 296, 320. 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

8. „Софарма Трейдинг“ АД с оферта вх.№ 21/10.05.2016 г. 10,40 ч., за обособена 

позиция № 1,  номенклатурни номера: 27; ном. № в поз. 1: 29-31, 33, 37, 57, 65, 69, 99, 138, 

139, 148, 164; ном. № в поз. 1: 1, 2, 4-7, 9-14, 26, 59, 72-78, 80, 106, 150, 160-163, 180, 181, 291, 

320; ном. № в поз. 1: 17-22, 25, 28, 32, 192, 246;  ном. № в поз. 1: 8, 23, 24, 93-97, 157-159, 166, 

167; ном. № в поз. 1: 53-56, 107-111, 130-132, 147, 149, 186, 212, 213, 254-259 и по обособена 

поз. 2,  номенклатурни номера: 10-30; по поз 2: 1-3, 6-9, 11, 17, 21, 26, 27, 31, 32; по поз 2: 4, 

5. 



Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика за всяка от обособените позиции. След подписването на 

документите, приложени в плик № 2 комисията оповести представените от участника в плик 

1 документи и информация, в съответствие с приложения списък. 

9. „Бикомед“ ООД с оферта вх.№ 22/10.05.2016 г. 11,00 ч., за обособена позиция № 1,  

номенклатурни номера: 42, 43, 53, 54, 120-125, 1276, 149, 168, 186, 187, 213; и по обособена 

поз. 2,  номенклатурни номера: 9-13, 15, 16, 22-28; 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

10. „Хелмед България“ ЕООД, с оферта вх.№ 23/10.05.2016 г. 11,03 ч., за обособена 

позиция № 1,  номенклатурни номера: 1-14, 17-22, 25-33, 37, 40, 44, 93; 54, 57, 59, 69, 72-74, 

75, 76, 107-111, 127, 138, 139, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 182, 183, 186, 246, 254, 255, 256, 

257, 258, 259; и по обособена поз. 2,  номенклатурни номера: 1-9, 14-16, 18, 24, 27; 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

11. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, с оферта вх.№ 24/10.05.2016 г. 11,06 

ч., за обособена позиция № 1,  номенклатурни номера: 3-12, 17-22, 26-30, 32, 33, 35-37, 39, 

53-55, 57, 63-66, 70, 7279, 84, 93-97, 99, 101, 103, 104, 107-113, 120, 128, 130-132, 138, 139, 

141, 144, 149, 152, 157-159, 165, 168, 170, 182, 185, 186, 192-196, 201, 209, 212, 213, 246, 254- 

259, 268, 273, 274, 277, 280, 291, 292, 296, 320, 321; по обособена поз. 2,  номенклатурни 

номера: 1, 6, 8-16, 18, 23-27; 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика за всяка от обособените позиции. След подписването на 

документите, приложени в плик № 2 комисията оповести представените от участника в плик 

1 документи и информация, в съответствие с приложения списък. 

12. „Диамед“ ООД, с оферта вх.№ 25/10.05.2016 г. 11,07 ч., за обособена позиция № 1,  

номенклатурни номера: 1,  2, 4, 5-14, 59, 152, 169, 180 и 192; 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

13. „Вега Медикал“ ЕООД, с оферта вх.№ 26/10.05.2016 г. 11,09 ч., за обособена 

позиция № 1,  номенклатурни номера: 38 и 294; 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

14. „Ултрамед“ ЕООД, с оферта вх.№ 27/10.05.2016 г. 11,17 ч., за обособена позиция 

№ 1,  номенклатурни номера: 35 и 36; 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 



съответствие с приложения списък. 

15. „Елпак Лизинг“ ЕООД, с оферта вх.№ 28/10.05.2016 г. 11,30 ч., за обособена 

позиция № 1,  номенклатурни номера: 28-32, 37, 65, 254-258; 35 и 128; 39 и 195; 40 и 41; 63 и 

66; 191;  

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

16. „Соломед“ ЕООД, с оферта вх.№ 29/10.05.2016 г. 12,20 ч., за обособена позиция № 

1 и 2. 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

17. „Агарта-ЦМ“ ЕООД, с оферта вх.№ 30/10.05.2016 г. 12,25 ч., за обособена позиция 

№ 1, номенклатури №№: 1-40, 46-48, 53-57, 59, 72-80, 99, 101, 107-113, 130-132, 138, 148-150, 

153-155, 158-164,  167, 192, 246, 254-259, 291; по поз. 2.номенклатури: 1-27; 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика за всяка от обособените позиции. След подписването на 

документите, приложени в плик № 2 комисията оповести представените от участника в плик 

1 документи и информация, в съответствие с приложения списък. 

18. „Истлинк България“, с оферта вх.№ 31/10.05.2016 г. 12,55 ч., за обособена позиция 

№ 1 и 2; 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика за всяка от обособените позиции. След подписването на 

документите, приложени в плик № 2 комисията оповести представените от участника в плик 

1 документи и информация, в съответствие с приложения списък. 

19. „Медилон“ ЕООД, с оферта вх.№ 32/10.05.2016 г. 12,56 ч., за обособена позиция № 

11 ном.№№: 46-50, 60, 62, 67, 72- 76, 99, 134, 137-139, 144, 151, 153-155, 160, 161-163, 188, 

189, 190, 264-266, 284, 295-297. 

Подадената оферта е в надписан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и съдържа три 

отделни запечатани плика. След подписването на документите, приложени в плик № 2 

комисията оповести представените от участника в плик 1 документи и информация, в 

съответствие с приложения списък. 

 

След приключване на публичната част от заседанието, комисията продължи своята 

работа в закрити заседания в периода от 12.05.2016 г. до 28.05.2016 г., на които след като се 

запозна с представените от всеки участник документи за подбор в съответствие с 

изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената поръчка и на основание чл.68 ал.7 

от ЗОП се произнесе по наличието и редовността им, както следва: 

1. “Инфомед“ ЕООД - за обособена позиция № 1, номенклатурни номера: 213, 215, 

216, 230, 231, 232, 237, 238, 239, 252.   

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

2.“ЕКОС Медика“ ООД - за обособена позиция № 1 номенклатурни номера: 46, 47, 48, 



153, 154, 155. 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

3.“Адванс Медикал“ ЕООД, вх.№ 16/09.05.2016 г. 15,05 ч., за обособена позиция № 1 

номенклатурни номера: 46 и 48. 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка 

4.“Софинформпродукт - Грозданов“ ЕООД, вх.№ 17/10.05.2016 г. 8,20 ч., за 

обособена позиция № 1 номенклатурни номера: 35, 63, 66, 114, 127, 128, 168. 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

5. “Булмар - МЛ“ ЕООД, вх.№ 18/10.05.2016 г. 9,38 ч., за обособена позиция № 1 

номенклатурни номера: 25, 28, 29, 30, 53, 54, 55, 56, 57, 101, 130, 131, 132, 149, 212, 279, 280; 

и по поз. № 2 ном. 1, 8, 18, 19, 20, 21. 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

6. “Вакпак Медикал“ ООД, вх.№ 19/10.05.2016 г. 10,10 ч., за обособена позиция № 1 

номенклатурни номера: 46, 47, 48, 49, 50, 60, 67, 153, 154, 155, 266. 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

7. “РСР“ ЕООД, вх.№ 19/10.05.2016 г. 10,10 ч., за обособена позиция № 1 

номенклатурни номера: 14, 17-22, 25, 39, 42, 52, 57, 60, 70, 77-80, 86, 99, 103, 104, 106, 127, 

138, 139, 146, 160-163, 167, 169, 185, 186, 195, 202, 246, 296, 320. 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

 

8. „Софарма Трейдинг“ АД с оферта вх.№ 21/10.05.2016 г. 10,40 ч., за обособена 

позиция № 1,  номенклатурни номера: 27; ном. № в поз. 1: 29-31, 33, 37, 57, 65, 69, 99, 138, 

139, 148, 164; ном. № в поз. 1: 1, 2, 4-7, 9-14, 26, 59, 72-78, 80, 106, 150, 160-163, 180, 181, 291, 

320; ном. № в поз. 1: 17-22, 25, 28, 32, 192, 246;  ном. № в поз. 1: 8, 23, 24, 93-97, 157-159, 166, 

167; ном. № в поз. 1: 53-56, 107-111, 130-132, 147, 149, 186, 212, 213, 254-259 и по обособена 

поз. 2,  номенклатурни номера: 10-30; по поз 2: 1-3, 6-9, 11, 17, 21, 26, 27, 31, 32; по поз 2: 4, 

5. 

Участникът е представил изискуемите документи, описани в приложения списък по 

чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на 

обществената поръчка, с изключение на, следните документи: 

- В списъка на производителите, по обособена позиция № 1 документи в папка 2, под № 

1 Hekangmed, Китай, е приложено пълномощно, в превод от 1 стр. Към документите не са 

приложени  „Сертификати за качество и произход на производителя или еквивалент: 

декларация за произход и съответствие, издадена от производителя на оферираните 

медицински изделия или негов упълномощен представител или ЕС сертификат за 

съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от компетентен орган по смисъла на Закона за 

медицинските изделия, или  еквивалентен документ.“, съгласно т. 2.2, и т. 2.2.4 от 

документацията за участие, удостоверяващи изискванията посочени в т. 2.1.4 от „Специални 



изисквания към участниците във връзка с изпълнение на обществената поръчка“. 

- От представените в Плик № 1, по обособена позиция 1 документи в папка 2, е виден 

поставен „Списък на производителите и оторизационните документи“, в който трябва да се 

посочи и номера от техническата спецификация на номенклатурата/позицията на оферирания 

продукт. В списъка под № 6 е вписан производител HARTMANN за ном. № в поз. 1: 53-56, 

107-111, 130-132, 147, 149, 186, 212, 213, 254-259. В списъка на ном. номера на 

производителя HARTMANN фигурира и ном. № 186. В същата папка са поставени 

документи – оторизационно писмо от производителя „Медика“ АД за същия ном. № 186, 

като този производител не фигурира в приложения списък на производителите; 

 

 - От представените в Плик № 1, по обособена позиция 2 документи в папка 2, е виден 

поставен „Списък на производителите и оторизационните документи“, в който под № 1 е 

вписан производител HARTMANN за ном. № в поз. 2 от № 1 до № 30 вкл. Под № 2 от 

списъка е вписан и производителя Медика АД Сандански за ном. №№  1-3, 6-9, 11, 17, 21, 26, 

27, 31, 32. Видно от изброените номенклатурни артикули, продукти с един и същ ном. № са 

посочени едновременно от двама различни производители. Така за комисията не става ясно, 

оферираните продукти за ном. № 11, 17, 21, 26 и 27 от кой производител се предлагат от 

HARTMANN или от Медика АД Сандански. 

С оглед на гореизложеното, на основание чл. чл.68, ал.8 от ЗОП, комисията указва на 

„Софарма Трейдинг“ АД да представи в  срок  5 /пет/ работни дни  от получаване на 

протокол № 1 следните документи и информация: 

- по обособена позиция № 1 за производителя Hekangmed, Китай - „Сертификати за 

качество и произход на производителя или еквивалент: декларация за произход и 

съответствие, издадена от производителя на оферираните медицински изделия или негов 

упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, 

издаден от компетентен орган по смисъла на Закона за медицинските изделия, или  

еквивалентен документ.“, съгласно т. 2.2, и т. 2.2.4 от документацията за участие, 

удостоверяващи изискванията посочени в т. 2.1.4 от „Специални изисквания към 

участниците във връзка с изпълнение на обществената поръчка“; 

- по обособена позиция 1 – документи и или информация, от която да е видно, 

вписаният в списъка под № 6 производител HARTMANN, предлаганите продукти от него за 

кои точно номенклатури се отнасят и представените документи – оторизационно писмо от 

производителя „Медика“ АД, към кои точно номенклатури от поз.1 са относими. 

Представените документи и информация трябва да съответстват на „Списък на 

производителите и оторизационните документи“; 

-  по обособена позиция 2 - документи и или информация, от която да е видно, 

продуктите на вписаните производители HARTMANN и Медика АД Сандански, за кои точно 

номенклатури се отнасят, която да съответства на „Списък на производителите и 

оторизационните документи“.  

На основание чл. 68, ал.9 от ЗОП, участникът може да замени представени документи 

или да представи нови, в съответствие с критериите за подбор. 

 

9. „Бикомед“ ООД с оферта вх.№ 221/10.05.2016 г. 11,00 ч., за обособена позиция № 1,  

номенклатурни номера: 42, 43, 53, 54, 120-125, 1276, 149, 168, 186, 187, 213; и по обособена 

поз. 2,  номенклатурни номера: 9-13, 15, 16, 22-28; 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 



10. „Хелмед България“ ЕООД, с оферта вх.№ 23/10.05.2016 г. 11,03 ч., за обособена 

позиция № 1,  номенклатурни номера: 1-14, 17-22, 25-33, 37, 40, 44, 93; 54, 57, 59, 69, 72-74, 

75, 76, 107-111, 127, 138, 139, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 182, 183, 186, 246, 254, 255, 256, 

257, 258, 259; и по обособена поз. 2,  номенклатурни номера: 1-9, 14-16, 18, 24, 27; 

Участникът е представил изискуемите документи, описани в приложения списък по 

чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на 

обществената поръчка, с изключение на, следните документи: 

- Приложената от участника декларация, образец № 4 по чл. 47, ал.9 от ЗОП /отм./  от 

лицето Валентин Христов Кръстев, управител на „Хелмед България“ ЕООД, не е подписана 

и подпечатана от лицето на предвиденото в образеца място за подписи печат; 

С оглед на гореизложеното, на основание чл. чл.68, ал.8 от ЗОП, комисията указва на 

„Хелмед България“ ЕООД да представи в  срок  5 /пет/ работни дни  от получаване на 

протокол № 1 следните документи и информация: 

- Декларация, образец № 4 по чл. 47, ал.9 от ЗОП /отм./ от лицето Валентин Христов 

Кръстев, управител на „Хелмед България“ ЕООД, подписана и подпечатана от лицето на 

предвиденото в образеца място за подписи печат; 

11. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, с оферта вх.№ 24/10.05.2016 г. 11,06 

ч., за обособена позиция № 1,  номенклатурни номера: 3-12, 17-22, 26-30, 32, 33, 35-37, 39, 

53-55, 57, 63-66, 70, 7279, 84, 93-97, 99, 101, 103, 104, 107-113, 120, 128, 130-132, 138, 139, 

141, 144, 149, 152, 157-159, 165, 168, 170, 182, 185, 186, 192-196, 201, 209, 212, 213, 246, 254- 

259, 268, 273, 274, 277, 280, 291, 292, 296, 320, 321; по обособена поз. 2,  номенклатурни 

номера: 1, 6, 8-16, 18, 23-27; 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

 

12. „Диамед“ ООД, с оферта вх.№ 25/10.05.2016 г. 11,07 ч., за обособена позиция № 1,  

номенклатурни номера: 1,  2, 4, 5-14, 59, 152, 169, 180 и 192; 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

 

13. „Вега Медикал“ ЕООД, с оферта вх.№ 26/10.05.2016 г. 11,09 ч., за обособена 

позиция № 1,  номенклатурни номера: 38 и 294; 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

 

14. „Ултрамед“ ЕООД, с оферта вх.№ 27/10.05.2016 г. 11,17 ч., за обособена позиция 

№ 1,  номенклатурни номера: 35 и 36; 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

15. „Елпак Лизинг“ ЕООД, с оферта вх.№ 28/10.05.2016 г. 11,30 ч., за обособена 

позиция № 1,  номенклатурни номера: 28-32, 37, 65, 254-258; 35 и 128; 39 и 195; 40 и 41; 63 и 

66; 191;  



Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

16. „Соломед“ ЕООД, с оферта вх.№ 29/10.05.2016 г. 12,20 ч., за обособена позиция № 

1 и 2. 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

17. „Агарта-ЦМ“ ЕООД, с оферта вх.№ 30/10.05.2016 г. 12,25 ч., за обособена позиция 

№ 1, номенклатури №№: 1-40, 46-48, 53-57, 59, 72-80, 99, 101, 107-113, 130-132, 138, 148-150, 

153-155, 158-164,  167, 192, 246, 254-259, 291; по поз. 2.номенклатури: 1-27; 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 

ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

18. „Истлинк България“ ООД, с оферта вх.№ 31/10.05.2016 г. 12,55 ч., за обособена 

позиция № 1 и 2; 

Участникът е представил изискуемите документи, описани в приложения списък по 

чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на 

обществената поръчка, с изключение на, следните документи: 

- В приложения от участника Списък на представени оторизационни документи, в 

който се посочва и номера от техническата спецификация на номенклатурата/позицията  на 

оферирания продукт, образец № 17 липсва попълнена колона, в която следва да се посочи 

страницата, на която се намира представения документ, в съответствие с изискванията на т. 

3.1.15. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на 

едро на оферираните търговски продукти относно  медицински консумативи по 

номенклатури от Обособена позиция № 1 – Доставка на медицински консумативи. 

Освен посоченото, в приложените в плик 1 по поз.1 документи, не е виден документ в 

съответствие с т. 3.1.15. за включения в списъка производител „ГГЕГ Гуанджоу Гуансянг  

Ентерпразис Груп Ко Лтд., Китай“. 

   С оглед на гореизложеното, на основание чл. чл.68, ал.8 от ЗОП, комисията указва на 

„Истлинк България“ ООД да представи в  срок  5 /пет/ работни дни  от получаване на 

протокол № 1 следните документи и информация: 

- Списък на представени оторизационни документи, в който се посочва и номера от 

техническата спецификация на номенклатурата/позицията  на оферирания продукт, съгласно 

приложения образец № 17, в съответствие с изискванията на т. 3.1.15. Документи, 

удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро на оферираните 

търговски продукти относно  медицински консумативи по номенклатури от Обособена 

позиция № 1 – Доставка на медицински консумативи; 

- Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро на 

оферираните търговски продукти на производителя „ГГЕГ Гуанджоу Гуансянг  

Ентерпразис Груп Ко Лтд., Китай“. 

На основание чл. 68, ал.9 от ЗОП, участникът може да замени представени документи 

или да представи нови, в съответствие с критериите за подбор. 

19. „Медилон“ ЕООД, с оферта вх.№ 32/10.05.2016 г. 12,56 ч., за обособена позиция № 

11 ном.№№: 46-50, 60, 62, 67, 72- 76, 99, 134, 137-139, 144, 151, 153-155, 160, 161-163, 188, 

189, 190, 264-266, 284, 295-297. 

Участникът е представил всички документи, описани в приложения списък по чл.56 



ал.1 т.14 ЗОП, които съответстват с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената 

поръчка. 

Комисията определи следващите заседания да започнат след изтичане на срока за 

представяне на документите от описаните по-горе участници, на които заседания да бъдат 

взети решения за допускане до участие в настоящата процедура. 

 

 Настоящият протокол е изготвен и подписан от членовете на комисията на  30.05.2016 

г. 

 

Комисия: 

 

Председател:   ………(П)………..    д-р Румяна Мандаджиева 

 

Членове:          ………(П)………..      д-р Мадлен Китанова 

  

                         ………(П)………..        Диана Търнева    

 

                         ………(П)………..         Радост Димитрова   

 

………(П)………..    Дафина Маринова 

                         

 

 

 

    

                      

 

 

 

 


