
     

  



 Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

„Предлагани ценови параметри”. 

 2. Участник №2–„Сърджимед“ ЕООД,с вх. № 3 от 09.02.2017 г., от 11,30 часа е 

представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по 

чл. 39, ал.2 и ал.1 от ППЗОП, с опис на представените документи. 

 Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

„Предлагани ценови параметри”. 

 3. Участник №3–Б. Браун Медикал“ ЕООД,с вх. № 4 от 09.02.2017 г., от 12,10 

часа е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал.2 и ал.1 от ППЗОП, с опис на представените документи. 

 Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

„Предлагани ценови параметри”. 

 4. Участник №4–„Елпак Лизинг” ЕООД,с вх. № 5 от 09.02.2017 г., от 12,30 часа 

е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по 

чл. 39, ал.2 и ал.1 от ППЗОП, с опис на представените документи. 

 Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

„Предлагани ценови параметри”. 

 5. Участник №5–„Вега Медикал“ ЕООД,с вх. № 5 от 09.02.2017 г., от 12,45 часа 

е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по 

чл. 39, ал.2 и ал.1 от ППЗОП, с опис на представените документи. 

 Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

„Предлагани ценови параметри”. 

 

 След извършване на горепосочените действия, председателят на комисията закри 

публичното заседание. 

 В следващи заседания комисията извърши подробно разглеждане на документите, 

приложени в офертите на участниците и съответствието им с изискванията на 

възложителя, като извърши следните действия: 

 

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

документацията за участие на възложителя. Разглеждане на техническите предложения, 

в съответствие с изискванията на възложителя и приложимата нормативна уредба и 

допускане до оценка и оценяване на предложенията по критерий „качество“, съгласно 

одобрената методика. 

ІІ.Оценяване на ценовите предложения на участниците и класиране на офертите.  

 

І. Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа 

документите по чл.39, ал.2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

 

 1. Участник №1 –„Екос Медика“ ООД е представил всички изискуеми документи 

от възложителя. Представеното Техническо предложение, съдържа предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, изготвено по 

 приложените образци /Приложения № 3  и  № 3а/. Техническото  предложение е 

представено на хартиен и магнитен носител /CD/.  

 Офериранитe от участника продукти са за обособена позиция  № 1, ном. № 1 и 5, 

поз 3, ном. 6, поз. 6, ном. № от 1 до 4, поз. 7, ном 2, 3, 4 и 5.  

 Участникът е представил по 1 брой мостри по поз. 1, ном. 1 и 5, поз. 3, ном. 6, поз. 

6, ном. 1, 2 и 3, поз. 7 ном. от 2, 4 и 5. 

 



 

 2. Участник № 2 „Вега Медикал“ ЕООД е представил всички изискуеми 

документи от възложителя. Представеното Техническо предложение, съдържа 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, 

изготвено по  приложените образци /Приложения № 3  и  № 3а/. Техническото  

предложение е представено на хартиен и магнитен носител /CD/.  

 Офериранитe от участника продукти са за обособена позиция № 1, ном. От № 1 

до № 6, поз. 2, ном. от № 1 до 9, поз 3, ном. № 1 и 2, 5, 6, 7, 8, от 10 до 17, ном. 19 и 20; 

поз. 4, ном. 1 и 2, поз. 5, ном. № от 4 до 7.  

 Участникът е посочил, че възложителят е работил с предлаганите изделия, за 

което е приложил справка.  

 

 3. Участник № 3 „Сърджимед“ ЕООД е представил всички изискуеми документи 

от възложителя. Представеното Техническо предложение, съдържа предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, изготвено по 

приложените образци /Приложения № 3  и  № 3а/. Техническото  предложение е 

редставено на хартиен и магнитен носител /CD/.  

 Офериранитe от участника търговски продукти са за обособена позиция  № 1, ном. 

от № 1 до № 7, поз. 2, ном. от № 1 до 10, поз 3, ном. от № 1, 2 от № 5 до 9, от 11 до 20, 

поз. 4, ном. 1 и 2, поз. 6, ном. № 3 и 4, поз. 7, ном 1, 3, 4 и 5.  

 Участникът е представил по 1 брой мостри по поз. 1, ном. 6 и 7. 

 

 4. Участник № 4 – „Елпак Лизинг” ЕООД, е представил всички изискуеми 

документи от възложителя. Представеното Техническо предложение, съдържа 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, 

изготвено по  приложените образци /Приложения № 3  и  № 3а/. Техническото  

предложение е представено на хартиен и магнитен носител /CD/.  

 Офериранитe от участника търговски продукти са за обособена позиция  № 4, ном. 

№ 1 и 2. 

  

 5. Участник № 5  „Б. Браун Медикал“ ЕООД, е представил всички изискуеми 

документи от възложителя. Представеното Техническо предложение, съдържа 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, 

изготвено по  приложените образци /Приложения № 3  и  № 3а/. Техническото  

предложение е представено на хартиен и магнитен носител /CD/.  

 Офериранитe от участника търговски продукти са за обособена позиция  № 1, ном. 

от № 1 до № 7, поз. 2, ном. от № 2 и от № 4 до 11, поз 3, ном. №  от 1 до 9, ном № от 11 

до 22, поз. 4, ном. 1 и 2, поз. 5, ном. № от 1 до 7, поз. 6 ном. от 1 до 4.  

 Участникът е представил по 1 брой мостри по поз. 1, ном. от 1 до 6, поз. 2, ном. 2, 

5, 6, 7, 8, 9, 11, поз. 3, ном. 2, 3, 8, 11, 17, 18, 19, 20, 4, 10, 12, 15, 17, 19 и 20, 21 и 22 поз. 

4, ном. 1 и 2, поз. 5, ном. 1, 2, 5, и 6, поз. 6 ном. 1 и 4. 

 

  След гореизложените действия, комисията премина към оценяване на 

предложенията по критерий „качество“, съгласно одобрената методика за оценка, както 

следва: 

  

Показател 2 К – Качество - количествено неопределими, които се оценяват чрез 

експертна оценка от комисията с конкретна стойност – до 40 т. 

Оценяването по този показател се извършва с оглед съвместимост на предлаганите 

шевни хирургични материали със спецификата на работа в болницата, надеждност и 



ефективност в оперативната дейност на медицинския персонал и безопасността за 

пациентите. 

Оценяването по този показател се извършва въз основа на резултатите от 

практическата работата с оферираните продукти вкл. с предоставените от участника 

мостри на следните параметри: здравина, еластичност, възможност за самонатягане на 

лигатурата, удобство и сигурност при работа, здравина и удобство на игла (само за 

позициите, при които хирургичния конец е с игла), безопасност за пациента. 

Оценяването по този показател се извършва по експертна оценка от членове на 

комисията и при необходимост въз основа на писмени становища на началниците на 

хирургични отделения в стъпка, както следва: 

 
Качество и надеждност  

с максимален брой – 40 точки 

1. Въз основа на резултатите, получени в процеса на работа с предлаганите продукти вкл. с 

предоставените от участника мостри медицинските специалисти констатират, че продуктите 

отговарят на техническите параметри и функционални характеристики, осигуряват 

максимална достъпност и предназначение за всички потребители, има отлична 

съвместимост на предлаганите шевни хирургични материали със спецификата на работа в 

болницата, максимална надеждност и ефективност в оперативната дейност на медицинския 

персонал и гарантират и осигуряват безопасността за пациентите. Осигуряват максимална 

здравина, еластичност, възможност за самонатягане на лигатурата, удобство и сигурност при 

работа, отлична здравина и удобство на иглата (само за позициите, при които хирургичния 

конец е с игла) при работа с тях – Отлично качество; 

40 точки 

2. Въз основа на резултатите, получени в процеса на работа с предлаганите продукти вкл. с 

предоставените от участника мостри медицинските специалисти констатират, че продуктите 

отговарят на техническите параметри и функционални характеристики, осигуряват 

необходимата достъпност и предназначение за потребителите, има съвместимост на 

предлаганите шевни хирургични материали със спецификата на работа в болницата, 

максимална надеждност и ефективност в оперативната дейност на медицинския персонал и 

осигуряват безопасността на пациентите. Осигуряват здравина, еластичност, възможност за 

самонатягане на лигатурата, удобство и сигурност при работа, здравина и удобство на игла 

(само за позициите, при които хирургичния конец е с игла) при работа с тях – Добро 

качество; 

20 точки 

3. Въз основа на резултатите, получени в процеса на работа с предлаганите продукти вкл. с 

предоставените от участника мостри медицинските специалисти констатират, че продуктите 

отговарят на техническите параметри и функционални характеристики, имат достъпност и 

съвместимост на предлаганите шевни хирургични материали със спецификата на работа в 

болницата, могат да послужат в оперативната дейност на медицинския персонал и да са 

безопасни за пациентите. Иматздравина, еластичност, възможност за самонатягане на 

лигатурата, здравина на иглата (само за позициите, при които хирургичния конец е с игла) 

при работа с тях – Задоволително качество; 

10 точки 

4. Въз основа на резултатите, получени в процеса на работа с предлаганите продукти вкл. с 

предоставените от участника мостри медицинските специалисти констатират, че продуктите 

съответстват натехническите параметри и функционални характеристики, има 

съвместимост на предлаганите шевни хирургични материали със спецификата на работа в 

болницата, могат да бъдат използвани в оперативната дейност на медицинския персонал при 

работа с тях – Незадоволително качество. 

1 точка 

 
Забележка: По показателя качество, се оценява всеки отделен продукт, от техническата 

спецификация. При пълно несъответствие, предложението не се допуска до оценяване. 

 

 След прилагане на одобрената от възложител, предварително обявена методика, 

оценките на участниците по показател 2 К – Качество, са изложени в Таблица 

Приложение № 1, неразделна част към настоящия протокол. 

 



В съответствие с методиката, експертната оценка по показател качество, посочена в 

таблицата, е сформирана, както следва: 

Оценка от 40 точки е присъдена на продуктите с отлично качество, при които въз основа 

на резултатите, получени в процеса на работа, вкл. с предоставените от участника мостри 

медицинските специалисти констатираха, че продуктите отговарят на техническите параметри 

и функционални характеристики, осигуряват максимална достъпност и предназначение за 

всички потребители, има отлична съвместимост на предлаганите шевни хирургични 

материали със спецификата на работа в болницата, максимална надеждност и ефективност в 

оперативната дейност на медицинския персонал и гарантират и осигуряват безопасността за 

пациентите. Осигуряват максимална здравина, еластичност, възможност за самонатягане на 

лигатурата, удобство и сигурност при работа, отлична здравина и удобство на иглата (само за 

позициите, при които хирургичния конец е с игла) при работа с тях; 

Оценка от 20 точки е присъдена на продуктите с добро качество, при които въз основа на 

резултатите, получени в процеса на работа, вкл. с предоставените от участника мостри 

медицинските специалисти констатират, че продуктите отговарят на техническите параметри 

и функционални характеристики, осигуряват необходимата достъпност и предназначение за 

потребителите, има съвместимост на предлаганите шевни хирургични материали със 

спецификата на работа в болницата, максимална надеждност и ефективност в оперативната 

дейност на медицинския персонал и осигуряват безопасността на пациентите. Осигуряват 

здравина, еластичност, възможност за самонатягане на лигатурата, удобство и сигурност при 

работа, здравина и удобство на игла (само за позициите, при които хирургичния конец е с игла) 

при работа с тях. 

Оценка от 10 точки е присъдена на продуктите със задоволително качество, при които 

въз основа на резултатите, получени в процеса на работа, вкл. с предоставените от участника 

мостри медицинските специалисти констатират, че продуктите отговарят на техническите 

параметри и функционални характеристики, имат достъпност и съвместимост на предлаганите 

шевни хирургични материали със спецификата на работа в болницата, могат да послужат в 

оперативната дейност на медицинския персонал и да са безопасни за пациентите. 

Иматздравина, еластичност, възможност за самонатягане на лигатурата, здравина на иглата 

(само за позициите, при които хирургичния конец е с игла) при работа с тях. 

 

 

ІІ. Действията на комисията след оценяване на техническите предложения по показател 

Качество, преминаха към оценяване на ценовите предложения на участниците и класиране на 

офертите.  

Съгласно методиката за оценка показател 1 ЦО – предлагана единична цена е с 

максимален брой - до 60 т. 

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска единична цена за 

съответния вид шевен хирургичен материал – 60 точки.  

Оценяването по този показател се извършва в съотношение към най-ниската предложена 

цена по следната формула: П1 = 60 х Cmin/Cn, където: 

Cmin – предложена най-ниска единична цена за съответния вид шевен хирургичен 

материал от Техническата спецификация на възложителя; 

С n – стойността/цената на n-тия участник; 

60 – коефициент, равняващ се на максималния брой точки за показателя – 60 т. 

 

 След оценяване на всяка от офертите, се извърши класиране съобразно получената 

комплексна оценка за всеки един офериран търговски продукт. Участникът получил най-

висока комплексна оценка за съответната номенклатура, се класира на първо място. 

 



Комплексната оценка (КО) на предложенията за доставката на всеки един 

продукт в офертата на участниците е сумата от оценките по двата показателя, изчислени 

по формулата:   КО = ЦО + К  

 

 Резултатите от оценяване на офертите и класиране на участниците, са изложени в 

Таблица, Приложение № 1, неразделна част към настоящия протокол. В таблицата са 

изложени, предложените от участниците ед. цени за мярка, присъдената оценка за 

качество, получената от всеки оценка за цена, по формула съгласно методиката и 

получената от всеки участник комплексна оценка за всяка отделна номенклатура. 

 

  Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, подписан 

е от членовете на комисията на 09.03.2017 г. и се предоставя на възложителя за 

утвърждаване.  

 

……П…………..    д-р Мадлен Китанова 

 

……П…………..     Румяна Станкова 

 

……П…………...   Радост Димитрова 

 

 

 

 

 


