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ПРОТОКОЛ № 3

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. на Изпълнителния директор на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД, заведена в преписка при АОП 00778-2018-0001

Днес, 13.08.2018 г., в 11:00 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, комисия в състав:

Председател – 1. адв.Ваня Толева - юрист

И Членове:

2. м.ф. Ана Димитрова - управител Болнична аптека

3. инж. Радомира Ковачева - инженер АСБ

проведе редовно заседание за разглеждане, оценка и класиране на офертите,
представени от участниците в обществена поръчка- публично състезание с
предмет: “Доставка на медицински консумативи и дезинфектанти за
нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД, заведена
в преписка при АОП 00778-2018-0001.

На публичната част на заседанието неприсъстват представители на
участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на Комисията оповести отстранените участници и
оповести оценките на участниците по Показател 2 – П2 – качество, с
максимален брой точки – 50 т.

Председателят на Комисията отвори и оповести на допуснатите до този
етап участници ценови предложения.

След оповестяването на ценовите предложения публичната част от
работата на Комисията бе приключена, а Комисията в закрито заседание
продължи работа по оценка на ценовите предложения.

При направената проверка бе установено, че има предложения, които са
с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,
поради което се изисква представяне на подробна писмена обосновка. Във
връзка с направената констатация бяха изискани обосновки, както следва:
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От „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД за

I-ва обособена позиция МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ
операционен блок и стационар

– 13. Стерилни чаршафи 75/90 със самозалепващи лепенки

За VII-ма обособена позиция ПРЕВРЪЗКИ  със самозалепващ се пласт

- 1. Адхезивна превръзка от нетъкан текстил с незалепваща подложка
5см/7см

- 6.  Санпласт 5см/5м,

От „Медикалпарк“ ООД за

I-ва обособена позиция МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ
операционен блок и стационар

– 2. Еднократни стерилни престилки усилени–размер L

- 3. Еднократни чаршафи на ролка Целулозна тишу с
водонепрoмокаемо фолио

- 5. Калцуни еднократни

- 16. Стерилни чаршафи 150/180 без самозалепващи лепенки

- 18. Шапки еднократни;

От „Бикомед“ ООД за

I-ва обособена позиция МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ
операционен блок и стационар

– 1. Еднократни стерилни престилки стандартни –размер L

- 6. Маски еднократни с връзки

- 7. Маски еднократни с ластик

VII-ма обособена позиция ПРЕВРЪЗКИ  със самозалепващ се пласт

- 6. Санпласт 5см/5м;

На посочените участници бе изпратено искане за представяне на
обосновка.
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В указания срок участниците представиха писмени обосновки.

Комисията пристъпи към обсъждане на представените писмени
обосновки:

Комисията с единодушие РЕШИ: приема представените обосновки, като
намира изложеното в тях за относимо  и обективно.

След обстойно разглеждане на ценовите предложения Комисията
констатира, че същите са в пълно съответствие с условията на Възложителя.

Оценките по Показател 1 – П1 – предложена цена, с максимален брой
точки – 50 т. са в приложение № 2 неразделна част от настоящия протокол № 3.

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:

 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.

 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
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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 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

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

от обособена позиция IV номенкулатури- 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.
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от обособена позиция V номенкулатури- 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.

от обособена позиция VI номенкулатури- 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.

от обособена позиция VIII номенкулатури - 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.

от обособена позиция IХ номенклатури 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.

от обособена позиция Х - номенклатурна единица 5

Мотиви: Представената от участника оторизация е с изтекъл срок.

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
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оферирането на тази обособена позиция с техническата спецификация на
Възложителя.

4. 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 работата си и състави настоящия протокол на
20.08.2018 г. в 13,00 ч.

Подписали протокола:

Председател: адв. 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


