
УТВЪРЖДАВАМ: ……/п/…………

дата: 20.08.2018 г.

/ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор д-р Г. Дамянов/

ДОКЛАД

От дейността на комисия във връзка с процедура за възлагане на обществена
поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на медицински
консумативи и дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД”, открита с Решение номер 56 от дата 28.05.2018 г.г.
на Изпълнителния директор на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР
ШОЙЛЕВ ЕАД, заведена в преписка при АОП 00778-2018-0001

Резултати от работата на Комисията:

I. Комисията започна своята работа на 27.06.2018 г., в 10:00 часа в гр. София,
ул. Никола Габровски № 1, бл. 2, ет. 5, Заседателна зала, в изпълнение на
Заповед № 61/27.06.2018 г., на Изпълнителния директор на СБАЛТОСМ –
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД - Възложител, в състав:

Председател – 1. Ваня Толева - юрист и членове: 2. м.ф. Ана Димитрова –
управител Болнична аптека 3. инж. Радомира Ковачева- инженер АСБ. Не са
се налагали промени в състава на комисията, изменения в сроковете,
задачите, които да са обективирани в нови заповеди на Възложителя.

Получените 9 /девет/ броя оферти се предадоха на председателя на
комисията с протокол по чл.48, ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се подписа от
предаващото лице – инж. Радомира Ковачева на длъжността инженер АСБ и
от председателя на комисията. Комисията констатира, че опаковките на
участниците /постъпилите предложения/ са представени в указания от
Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като
към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред
мястото, определено за подаване на оферти не са регистрирани чакащи
лица. При приемане на офертите, същите са регистрирани в Регистър на
„подадените оферти“ при деловодството на Възложителя, като върху
опаковките е отбелязан входящ номер, датата и часът на получаването.
Подадените офертите са представени в запечатан, непрозрачен плик и с



ненарушена цялост. Върху плика участниците са посочили необходимата
информация, изискуема от Възложителя.    Председателят на комисията,
оповести участниците, съгласно Входящия регистър на подадените оферти,
а именно:

Участник № 1 - „ЕКОЛАБ” ЕООД, с оферта с вх. № 1, постъпила на
25.06.2018 г, в 10:10 часа;

Участник № 2 - „ХИМТЕКС” ООД, с оферта с вх. № 2, постъпила на
25.06.2018 г, в 10:45 часа;

Участник № 3 - „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с
оферта с вх. № 3, постъпила на 26.06.2018 г, в 10:10 часа;

Участник № 4 - „ЕКОС МЕДИКА” ООД, с оферта с вх. № 4, постъпила на
26.06.2018 г, в 10:15 часа;

Участник № 5 - „МЕДИТЕХ” ООД, с оферта с вх. № 5, постъпила на
26.06.2018 г, в 10:17 часа;

Участник № 6 - „МЕДИКАЛПАРК” ЕООД, с оферта с вх. № 6, постъпила на
26.06.2018 г, в 10:20 часа;

Участник № 7 - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, оферта с вх.№ 7 постъпила на
26.06.2018 г, в 11:50 часа;

Участник № 8 - „БИКОМЕД” ООД, с оферта с вх. № 8, постъпила на
26.06.2018 г, в 12:10 часа;

Участник № 9 - „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД, с оферта с вх. № 9, постъпила
на 26.06.2018 г, в 13:50 часа;

След като се запознаха с протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП и описаните в
него участници, членовете на комисията попълниха декларации в
съответствие с изискванията на чл. 103, ал.2 от Закона за обществените
поръчки. Нито един от членовете на комисията не си направи самоотвод.
Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка стр. 3 / 19 на
съдържанието на всяка една от офертите по реда на тяхното постъпване.
При отварянето на офертите, комисията стриктно спазваше реда, указан в
разпоредбите на чл. 54, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от ППЗОП. На публичното
отваряне на офертите не присъстваха участници. Не присъстват
представители на средствата за масово осведомяване.



Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на
Комисията се състоя в следните действия аналогични за всички подадени
оферти:

 Комисията констатира, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.

 Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на
съдържанието и.

 Констатира се наличието на отделен запечатан плик с надпис:
„Предлагани ценови параметри“.

 Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката
на участника.

 Най-малко трима от членовете на комисията подписаха техническото
предложение на участниците и плика с  надпис „Предлагани ценови
параметри“ .

Всички действия на Комисията, за всеки участник поотделно са отразени в
Протокол № 1/27.06.2018 г. технически завършен на 16.07.2018 г. в 9:00 ч
(Приложения към настоящия Доклад). След приключване на публичното
заседание, Председателят на Комисията е насрочил закрити заседания описани
в т.III от настоящия Доклад, като по време на провеждането им са извършени
действия по разглеждане по същество на представените в опаковката
документи на участниците, изразяващо се в проверка за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя, в съответствие на чл.39, ал.2 от ППЗОП.

В указания срок Участник № 1 - „ЕКОЛАБ” ЕООД, с оферта с вх. № 1,
постъпила на 25.06.2018 г., в 10:10 часа не е представил нов ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация;

В указания срок Участник № 2 - „ХИМТЕКС”  ООД,  с оферта с вх. № 2,
постъпила на 25.06.2018 г., в 10:45 часа не е представил нов ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация;

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Отстранява от участие Участник № 1 - „ЕКОЛАБ” ЕООД,  с оферта с вх. № 1,
постъпила на 25.06.2018 г., в 10:10 часа за обособена позиция XVIII и обособена
позиция XIX

Мотиви: С протокол №1 участника „ЕКОЛАБ” ЕООД е уведомен за
констатирани несъответствия и нередности, като не е предоставил



информация с посочване на валиден сертификат за въведена система за
управление на качеството, съгласно посоченото по-горе изискване на
Възложителя . Протокола от участника е получен на 17.07.2018 г. и в указания
срок не е представен нов коректно попълнен ЕЕДОП. За по- голяма прецизност
отбелязваме, че и към настоящи дни нов коректно попълнен ЕЕДОП не е
представен.

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Отстранява от участие Участник № 2 - „ХИМТЕКС”  ООД,  с оферта с вх. № 2,
постъпила на 25.06.2018 г., в 10:45

Мотиви: С протокол № 1 участника „ХИМТЕКС”  ООД е уведомен, че е
ОТСТРАНЕН  от по-нататъшно участие в обществената поръчка за обособена
позиция № I – номенклатури 1,2,3,4,5,6,7,8,12,18, и за обособена позиция № XI –
номенклатури 1,4,5 тъй като е представил оферта която не отговаря на
предварително обявените условия, а именно: не е оферирал минимум 70% от
Обособената позиция.  За останалите номенклатури от съответните обособени
позиции участника е уведомен, за констатирани несъответствия в подадения
ЕЕДОП, като в представеният ЕЕДОП от участника, комисията установи, че
участникът не е предоставил информация с посочване на валиден
сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно
посоченото по-горе изискване на Възложителя. Протокола от участника е
получен на 17.07.2018 г. и в указания срок не е представен нов коректно
попълнен ЕЕДОП. За по- голяма прецизност отбелязваме, че и към настоящи
дни нов коректно попълнен ЕЕДОП не е представен.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително
представените от участниците документи; фаза на проверка на офертите в
съответствие с условията на Възложителя.

 Участник № 3 - „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ”  ООД,
с оферта с вх. № 3, постъпила на 26.06.2018 г., в 10:10 часа.

В указания срок участникът е представил нов коректно подпълнен
ЕЕДОП с посочен валиден сертификат.

При детайлно разглеждане офертата на участника Комисията с
единодушие отстранява участника за обособени позиции – от обособена
позиция I за номенклатура 12 и от обособена позиция VII за номенкулатури
2,3,8,12,13.

Мотиви: В одобрената техническа спецификация Възложителят е
поставил изискване за размери. Участникът не се е съобразил при оферирането



на тази обособена позиция и е оферирал различни размери от посочените в
техническата спецификация на Възложителя.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника,
съгласно одобрената от Възложителя методика. Оценките са в табличен вид, в
приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол № 2.

За неотстранените номенклатурни единици от съответните обособени
позиции, за които участникът участва – УЧАСТНИКА СЕ ДОПУСКА ДО ЕТАП
ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК „ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“.

 Участник № 4 - „ЕКОС МЕДИКА”  ООД,  с оферта с вх. № 4,
постъпила на 26.06.2018 г, в 10:15 часа

Комисията с единодушие реши: Участникът се отстранява от обособена
позиция № VII–номенкулатури 8,10,11.

Мотиви: В одобрената техническа спецификация Възложителят е поставил
изискване за размери. Участникът не се е съобразил при оферирането на тази
обособена позиция и е оферирал различни размери от посочените в
техническата спецификация на Възложителя.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника,
съгласно одобрената от Възложителя методика по останалите номенклатурни
единици от съответните обособени позиции. Оценките са в табличен вид, в
приложение №1, неразделна част от настоящия протокол №2.

За неотстранените номенклатурни единици от съответните обособени
позиции, за които участникът участва – УЧАСТНИКА СЕ ДОПУСКА ДО ЕТАП
ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК „ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“.

 Участник № 5 - „МЕДИТЕХ”  ООД,  с оферта с вх. № 5, постъпила на
26.06.2018 г, в 10:17 часа:

Комисията в предходния си протокол не е констатирала непълноти и
несъответствия. При детайлно разглеждане на офертата на участника/
техническо предложение/ Комисията установи, че участника напълно отговаря
на условията на Възложител.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника,
съгласно одобрената от Възложителя методика. Оценките са в табличен вид, в
приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол № 2.

Комисията с единодушие реши: Допуска участника до разглеждане на
предложените ценови параметри.



 Участник № 6 - „МЕДИКАЛПАРК”  ЕООД,  с оферта с вх. № 6,
постъпила на 26.06.2018 г, в 10:20 часа:

В указания от Възложителя срок, участникът е представил нов коректно
попълнен ЕЕДОП. При детайлно разглеждане на офертата на участника/
техническо предложение/ Комисията установи, че участника напълно отговаря
на условията на Възложител.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника,
съгласно одобрената от Възложителя методика. Оценките са в табличен вид, в
приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол № 2.

Комисията с единодушие реши: Допуска участника до разглеждане на
предложените ценови параметри.

 Участник № 7 - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, оферта с вх.№7
постъпила на 26.06.2018 г, в 11:50 часа:

В предходния си протокол Комисията не установи непълноти и
несъответствия на информацията, представена от участника.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на
участника.

Комисията с единодушие реши:

Отстранява участника от обособена позиция IV номенклатурни единици 1,2,3,4

Мотиви: В приложение № 2, участника е посочил един производител, а в
представената от участника декларация за съответствие е посочен друг
производител. Възложителят е изискал в одобрената си документация в точка
3.2.4. Участникът трябва да предлага стоки които притежават “СЕ” маркировка върху
медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.
Съответствието с поставеното изискване се доказва с Декларация в свободен текст за
нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с
изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ. Разминаването в посочен производител и
офериран от участника производител води до липса на валидна представена
декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие
с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

Отстранява участника от обособена позиция V номенклатурни единици 1,2,3,4

Мотиви: В приложение № 2, участника е посочил един производител, а е
представил оторизационно писмо от друг. в представената от участника



декларация за съответствие е посочен друг производител. Възложителят е
изискал в одобрената документация Оторизационно писмо от производителя на
медицинските изделия, лабораторни консумативи и дезинфектанти, с които
участникът участва в процедурата, удостоверяващо права за представителство и
търговия на територията на Република България – копие на оригинала, придружено с
превод на български език - За всяка обособена позиция/номенклатурна единица от
обособената позиция. Разминаването в посочен производител и офериран от
участника производител води до липса на валидна представена декларация за
нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с
изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

Отстранява участника от обособена позиция VI номенклатурни единици
1,2,3,4,5,6,7

Мотиви: В одобрената техническа спецификация Възложителят е поставил
изискване за определено количество брой в опаковка. Участникът не се е
съобразил при оферирането на тази обособена позиция и е оферирал различен
брой от посочените в техническата спецификация на Възложителя, като от
представените каталози също не става ясно за броя в опаковка. Освен
посоченото разминаване на брой в опаковка, за номенклатурна единица 7
комисията констатира и несъвпадание на искания от Възложителя размер.

Отстранява участника от обособена позиция VIII номенклатурни единици
2,3,4,6, 7

Мотиви: В одобрената техническа спецификация Възложителят е поставил
изискване за размери. Участникът не се е съобразил при оферирането на тази
обособена позиция и е оферирал различни размери от посочените в
техническата спецификация на Възложителя.

Отстранява участника от обособена позиция IХ номенклатурни единици 1 и 2

Мотиви: В одобрената техническа спецификация Възложителят е поставил
изискване за размери. Участникът не се е съобразил при оферирането на тази
обособена позиция и е оферирал различни размери от посочените в
техническата спецификация на Възложителя.

Отстранява участника от обособена позиция Х номенклатурна единица 5

Мотиви: Представената от участника оторизация е с изтекъл срок.

Отстранява участника от обособена позиция ХII номенклатурни единици
1,2,3,4



Мотиви: В одобрената техническа спецификация Възложителят е поставил
изискване в техническата характеристика. Участникът не се е съобразил при
оферирането на тази обособена позиция с техническата спецификация на
Възложителя.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника,
съгласно одобрената от Възложителя методика по допуснатите номенклатурни
единици от  съответните обособени позиции. Оценките са в табличен вид, в
приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол № 2.

За неотстранените номенклатурни единици от съответните обособени
позиции, за които участникът участва – УЧАСТНИКА СЕ ДОПУСКА ДО ЕТАП
ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК „ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“.

 Участник № 8 - „БИКОМЕД”  ООД,  с оферта с вх. № 8, постъпила на
26.06.2018 г, в 12:10 часа:

Комисията в предходния си протокол не е констатирала непълноти и
несъответствия. При детайлно разглеждане на офертата на участника/
техническо предложение/ Комисията установи, че участника напълно отговаря
на условията на Възложител.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника,
съгласно одобрената от Възложителя методика. Оценките са в табличен вид, в
приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол № 2.

Комисията с единодушие реши: Допуска участника до разглеждане на
предложените ценови параметри.

 Участник № 9 - „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ”  ООД,  с оферта с вх. № 9,
постъпила на 26.06.2018 г, в 13:50 часа:

В указания срок участникът е представил нов коректно подпълнен
ЕЕДОП с посочен валиден сертификат. При детайлно разглеждане офертата на
участника – част техническо предложение Комисията установи, че участника
напълно отговаря на условията на Възложител.

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника,
съгласно одобрената от Възложителя методика. Оценките са в табличен вид, в
приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол № 2.

Комисията с единодушие реши: Допуска участника до разглеждане на
предложените ценови параметри.



Оценките на допуснатите участници са в табличен вид, приложение № 1,
неразделна част от настоящия протокол № 2.

РЕШЕНИЯ:

В резултат на извършената оценка, Комисията РЕШИ:

1. Предлага на Изпълнителния директор на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД да издаде решение, с което да обяви
класирането на участниците в процедурата съгласно оценките
отразени в табличен вид в приложение № 3, неразделна част от
настоящата обществена поръчка, въз основа на мотиви изложени
подробно в настоящия и предходния протокол от работата на
Комисията.

2. Предлага на Изпълнителния директор на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД да сключи договор за изпълнение на
обществена поръчка с участниците класирани на първо място.

3. Предлага на Изпълнителния директор на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД да отстрани от участие:

 Отстранява от участие Участник № 1 - „ЕКОЛАБ” ЕООД, с
оферта с вх. № 1, постъпила на 25.06.2018 г. , в 10:10 часа за обособена позиция
XVIII и за обособена позиция XIX.

Мотиви: С протокол № 1 участника „ЕКОЛАБ” ЕООД е уведомен за
констатирани несъответствия и нередности, като не е предоставил
информация с посочване на валиден сертификат за въведена система за
управление на качеството, съгласно посоченото по-горе изискване на
Възложителя . Протокола от участника е получен на 17.07.2018 г. и в указания
срок не е представен нов коректно попълнен ЕЕДОП. За по- голяма прецизност
отбелязваме, че и към настоящи дни нов коректно попълнен ЕЕДОП не е
представен.

 Отстранява от участие Участник № 2 - „ХИМТЕКС”  ООД,  с
оферта с вх. № 2, постъпила на 25.06.2018 г., в 10:45.

Мотиви: С протокол № 1 участника „ХИМТЕКС”  ООД е уведомен, че е
ОТСТРАНЕН от по-нататъшно участие в обществената поръчка за обособена
позиция № I – номенкулатури 1,2, 3,4 5,6,7,8,12,18 и за обособена позиция № XI –
номенклатури 1,4,5 тъй като е представил оферта която не отговаря на
предварително обявените условия, а именно: не е оферирал минимум 70% от



Обособената позиция.  За останалите номенклатури от съответните обособени
позиции участника е уведомен, за констатирани несъответствия в подадения
ЕЕДОП, като в представеният ЕЕДОП от участника, комисията установи, че
участникът не е предоставил информация с посочване на валиден
сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно
посоченото по-горе изискване на Възложителя . Протокола от участника е
получен на 17.07.2018 г. и в указания срок не е представен нов коректно
попълнен ЕЕДОП. За по- голяма прецизност отбелязваме, че и към настоящи
дни нов коректно попълнен ЕЕДОП не е представен.

 Участник № 3 - „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ”
ООД,  с оферта с вх. № 3, постъпила на 26.06.2018 г., в 10:10 часа за обособени
позиции – от обособена позиция I за номенклатура 12 и от обособена
позиция VII за номенкулатури 2,3,8,12,13.

Мотиви: В одобрената техническа спецификация Възложителят е поставил
изискване за размери. Участникът не се е съобразил при оферирането на тази
обособена позиция и е оферирал различни размери от посочените в
техническата спецификация на Възложителя.

 Участник № 4 - „ЕКОС МЕДИКА”  ООД,  с оферта с вх. № 4,
постъпила на 26.06.2018 г, в 10:15 часа за обособена позиция № VII–
номенкулатури- 8,10,11.

Мотиви: В одобрената техническа спецификация Възложителят е
поставил изискване за размери. Участникът не се е съобразил при оферирането
на тази обособена позиция и е оферирал различни размери от посочените в
техническата спецификация на Възложителя.

 Участник № 7 - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, оферта с вх.№7
постъпила на 26.06.2018 г, в 11:50 часа за:

Отстранява участника от обособена позиция IV номенклатурни
единици - 1,2,3,4

Мотиви: В приложение № 2, участника е посочил един производител, а в
представената от участника декларация за съответствие е посочен друг
производител. Възложителят е изискал в одобрената си документация в точка
3.2.4. Участникът трябва да предлага стоки които притежават “СЕ” маркировка
върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от
ЗМИ. Съответствието с поставеното изискване се доказва с Декларация в
свободен текст за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в
съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ. Разминаването в посочен
производител и офериран от участника производител води до липса на



валидна представена декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху
медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

Отстранява участника от обособена позиция V номенклатурни
единици - 1,2,3,4

Мотиви: В приложение № 2, участника е посочил един производител, а е
представил оторизационно писмо от друг, в представената от участника
декларация за съответствие е посочен друг производител. Възложителят е
изискал в одобрената документация Оторизационно писмо от производителя
на медицинските изделия, лабораторни консумативи и дезинфектанти, с които
участникът участва в процедурата, удостоверяващо права за представителство
и търговия на територията на Република България – копие на оригинала,
придружено с превод на български език - За всяка обособена позиция/ном. ед.
от обособената позиция. Разминаването в посочен производител и офериран от
участника производител води до липса на валидна представена декларация за
нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с
изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

Отстранява участника от обособена позиция VI номенклатурни
единици - 1,2,3,4,5,6,7

Мотиви: В одобрената техническа спецификация Възложителят е поставил
изискване за определено количество брой в опаковка. Участникът не се е
съобразил при оферирането на тази обособена позиция и е оферирал различен
брой от посочените в техническата спецификация на Възложителя, като от
представените каталози също не става ясно за броя в опаковка. Освен
посоченото разминаване на брой в опаковка, за номенклатурна единица 7
комисията констатира и несъвпадане на искания от Възложителя размер.

Отстранява участника от обособена позиция VIII номенклатурни единици
2,3,4,6, 7

Мотиви: В одобрената техническа спецификация Възложителят е поставил
изискване за размери. Участникът не се е съобразил при оферирането на тази
обособена позиция и е оферирал различни размери от посочените в
техническата спецификация на Възложителя.

Отстранява участника от обособена позиция IХ номенклатурни единици 1 и
2



Мотиви: В одобрената техническа спецификация Възложителят е поставил
изискване за размери. Участникът не се е съобразил при оферирането на тази
обособена позиция и е оферирал различни размери от посочените в
техническата спецификация на Възложителя.

Отстранява участника от обособена позиция Х - номенклатурна единица 5

Мотиви: Представената от участника оторизация е с изтекъл срок.

Отстранява участника от обособена позиция ХII номенклатурни единици
1,2,3,4.

Мотиви: В одобрената техническа спецификация Възложителят е поставил
изискване в техническата характеристика Участникът не се е съобразил при
оферирането на тази обособена позиция с техническата спецификация на
Възложителя.

Предлага на Изпълнителния директор на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД да прекрати обществената поръчка за обособени
позиции

III-та обособена позиция номенклатурни единици 8 и 9

VII-ма обособена позиция номенклатурни единици 7

XV-та обособена позиция номенклатурни единици 11 и 12

Мотиви за прекратяването: За посочените обособени позиции и подпозиции
не са постъпили оферти.

VII-ма обособена позиция номенклатурни единици 8

X-та обособена позиция номенклатурна единица 5

Мотиви за прекратяването: всички подадени оферти не отговарят на
изискванията на Възложителя

XVIII-та обособена позиция номенклатурни единици 1,2,3,4,5,6,7

XIX-та обособена позиция номенклатурни единици 1,2,3,4

Мотиви за прекратяването: За посочените обособени позиции и
подпозиции участника не е представил допълнителни документи.

Комисията приключи своята работа на 20.08.2018 г в 13,00 часа, като същата
проведе общо 6 (шест) закрити заседания.

Подписали протокола:



Председател: . Ваня Толева - ................./п/..................

И Членове:

1. м.ф.Ана Димитрова - ............./п/........................

2. инж. Радомира Ковачева - ............/п/.......................

*Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД

Настоящия доклад се предаде от Председателя на Комсията на Възложителя:

20.08.2018г. Възложител: …………/п/……………

дата на получаване /д-р Г.Дамянов/

Председател:………/п/………………
/ адв.Ваня Толева /

*Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД


