ПРОТОКОЛ №3
На 15.10.2019г., в 10,00 часа, в „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, бул."Македония" № 38, в изпълнение на Заповед №
226/27.08.2019г. на Изпълнителния директор на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, се събра комисия в състав:
Председател: д-р Марианка Павлова – н-к на клинична лаборатория в „Четвърта
многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД;
Членове: 1.д-р Стефанка Бобчева– н-к микробиологична лаборатория в „Четвърта
многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД;
2. Незабравка Дачева - старши клиничен лаборант в "Четвърта многопрофилна болница за
активно лечение-София" ЕАД;
3.Мария Янакиева-биолог микробиологична лаборатория в "Четвърта многопрофилна болница
за активно лечение-София" ЕАД;
4. Нели Младенова - лаборант микробиологична лаборатория в "Четвърта многопрофилна
болница за активно лечение-София" ЕАД за член на комисията.
5. Мария Кръстева - адвокат;
6. Маргарита Величкова -икономист ОП в "Четвърта многопрофилна болница за активно
лечение-София" ЕАД
Резервни членове:
1. Мариана Футекова - лаборант клинична лаборатория в "Четвърта многопрофилна
болница за активно лечение-София" ЕАД;
2. Даниела Михайлова - лаборант в клинична лаборатория в "Четвърта многопрофилна
болница за активно лечение-София" ЕАД;
със задача да разгледа и провери съответствието на документите, включително допълнително
представените, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в
низходящ ред спрямо получените оценки в процедурата за възлагане на обществена поръчка с
предмет:„Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД. Обществената
поръчка е открита с Решение№224/01.08.2019 г. на Изпълнителния директор на "ЧЕТВЪРТА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД, публикувана в
регистъра на АОП под № 00461-2019-0001.
Комисията на основание чл.61, т.5 от ППЗОП изпрати до участниците Протокол №2 с
констатациите относно наличието и редовността на документите, свързани с личното
състояние и критериите за подбор на участниците. На основание чл.61, т.6 от ППЗОП
комисията определи срок от 5 работни дни от получаване на уведомлението участникът да
представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация.
След изтичане на срока за получаване, комисията разгледа постъпилите документи от
участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор и установи следното:
1. Писмо с вх. № 204/01.10.2019 г., на участник „АПР“ ООД
Участникът е представил нов ЕЕДОП, подписан от управителя, съгласно изискванията
на чл.67, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.2 от ЗОП.
Участникът е посочил в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП
номера на разрешението за търговия на едро с медицинскии изделия МИ- рег.No:IV-PT/МИ/036 /05.09.2007.
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Участникът „АПР“ ООД е посочил в ЕЕДОП раздел В: Технически и професионални
способности Информация съответстваща на Регистъра на обществените поръчки за начална и
крайна дата на тази изпълнена доставка, а именно15.09.2017 г. и съответно15.09.2018 г.
Комисията установи съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за
подбор за участника „АПР“ ООД.
2. Писмо с вх. № 210/07.10.2019 г., на участник „Гамидор България“ ООД
Участникът е представил нов ЕЕДОП, подписан от управителя, съгласно
изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.2 от ЗОП.
Участникът е посочил в Част IV: Критерии за подбор,раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП номера
на разрешението за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T/MИ-247/09.01.2008 и
Разрешение за промяна № IV - П-Т/МИ 690/09.05.2011г.
Комисията установи съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за
подбор за участника „Гамидор България“ ООД.
3. Писмо с вх. № 208/07.10.2019 г., на участник „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД
Участникът е представил нов ЕЕДОП, подписан от управителя, съгласно
изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.2 от ЗОП.
Участникът е отговорил с НЕ на въпроса в раздел Г: Специфични национални основания за
изключване от ЕЕДОП и е оставил непопълнен раздел Моля, опишете подробно.
Участникът е посочил в Част IV: Критерии за подбор,раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП номера
на разрешението за търговия на едро с медицинскиизделия № ІV-Р-Т / МИ 323/ МИ323/18.03.2008г.
Комисията установи съответствие с изискванията за личното състояние и критериите
за подбор за участника„Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД.
4. Писмо с вх. № 207/03.10.2019 г., на участник „Медиклим“ ЕООД
Участникът е представил нов ЕЕДОП, подписан от управителя, съгласно изискванията
на чл.67, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.2 от ЗОП.
Участникът е попълнил раздел Г: Специфични национални основания за изключване.
Комисията установи съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за
подбор за участника„Медиклим“ ЕООД.
5.Писмо с вх. № 205/02.10.2019 г., на участник «ОПТИМ КО» ООД
Участникът е представил два броя електронно подписани ЕЕДОП от управителите,
съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.2 от ЗОП.
Участникът е попълнил всички раздели съгласноУказанията за попълване на еЕЕДОП
от документацията на обществената поръчка.
Комисията установи съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за
подбор за участника«ОПТИМ КО» ООД.
6. Писмо с вх. № А-208/07.10.2019 г., на участник „Топ-Диагностика” ООД
Участникът е представил нов ЕЕДОП подписан от управителя, съгласно изискванията
на чл.67, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.2 от ЗОП.
Участникът е попълнил раздел Г: Специфични национални основания за изключване.
Комисията установи съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за
подбор за участника„Топ-Диагностика” ООД.
7. Писмо с вх. № А-206/03.10.2019 г., на участник„Химтекс“ ООД
Участникът е представил нов ЕЕДОП подписан от управителя, съгласно изискванията на чл.67,
ал.1 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.2 от ЗОП.
Участникът е попълнил раздел Г: Специфични национални основания за изключване.
Комисията установи съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за
подбор за участника„Химтекс“ ООД.
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Комисията констатира, че по критерия за оценяване на офертите - „най-ниска цена” тя се
предлага в две или повече ценови оферти за следните номенклатури :
В офертите на «ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ» ООД, "РИДАКОМ” ЕООД и „НОВА ГРУП
ИНВЕСТМЕНТ СРЛ”
за Група 27, номенклатура№309, Окултни кръвоизливи,
Количество 50бр.опр.;
В офертите на "АКВАХИМ" АД и "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ"
ООД за Група 27, номенклатура№418 - Пластмасови касети за биопсии; Количество –
2500 броя;
По посочените номенклатури диагностични реактиви и консумативи на основание чл.
58, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки се проведе публичен
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Съобщението
за провеждане на публичния жребий бе публикувано в профила на купувача на 09.10.2019 г.
Жребият се проведе на 10.10.2019 г. от 09.30 часа в сградата на Четвърта многопрофилна
болница за активно лечение - София” ЕАД, заседателна зала. Бяха изготвени листчета, на които
бяха написани на именованията на участниците и номенклатурата на диагностичния реактив и
консуматив. Листчетата бяха сгънати и защипани с телбод по начин, непозволяващ тяхното
прочитане и поставяне в отделни непрозрачни пликове и предадени на председателя на
комисията.
На заседанието на комисията за теглене на жребия не присъстваха представители на
участниците.
За номенклатура №309, Група 27- Окултни кръвоизливи, Количество 50 бр.опр.,
председателят на комисията извади листчетата от пликовете и ги разбърка, след което изтегли
едното от трите листчета. След разгъването на листчето беше прочетено името на участника,
чието име бе изтеглено първо и бе определен изпълнител „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ
СРЛ”.
Отвори се и второто листче и беше прочетено името и на другия участник,«ГАМИДОР
БЪЛГАРИЯ» ООД, след което се отвори и третото листче и беше прочетено името на третия
участник"РИДАКОМ” ЕООД, за да се удостовери, че са изготвени листчетата с имената на
всички участници в жребия по тази номенклатура.
За номенклатура №418 - Пластмасови касети за биопсии; Количество – 2500 броя;
председателят на комисията извади листчетата от пликовете и ги разбърка, след което изтегли
едното от двете листчета. След разгъването на листчето беше прочетено името на участника,
чието име бе изтеглено първо и бе определен изпълнител "АКВАХИМ"АД.
Отвори се и второто листче и беше прочетено името и на другия
участник,"Медицинска техника инженеринг" ООД, за да се удостовери, че са изготвени
листчетата с имената на всички участници в жребия по тази номенклатура.
Комисията установи пълно съответствие с изискванията за личното състояние и
критериите за подбор на двама участници по всяка номенклатура от техническата
спецификация. Всички участници са декларирали липсата на основанията за отстраняване и
съответствие с критериите за подбор, посочени от възложителя, чрез представяне на попълнен
образец на единен европейски документ за общественипоръчки,EEДOП, по стандартен
образец, утвърден с Регламент за изпълнение (EC) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г.
Комисията, след установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и
критериите за подбор на двама участници по всяка номенклатура, ги класира на първо и второ
място по всяка номенклатура в съответствие с определения от възложителя критерий „Найниска цена”, което е отразено в Приложение № 2 към настоящия протокол.
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Комисията установи, че за диагностичен реактив от Група 27, номенклатура №355
Цветен каталазен тест, Количество 2 броя, описан в Приложение 3, не е подадена нито една
оферта.
КОМИСИЯ:
Председател:.................................( На основание чл.2 ЗЗЛД)
Членове: 1……………………….( На основание чл.2 ЗЗЛД)
2…………………….....( На основание чл.2 ЗЗЛД)
3…………………….....( На основание чл.2 ЗЗЛД)
4…………………….....( На основание чл.2 ЗЗЛД)
5.....................................( На основание чл.2 ЗЗЛД)
6.....................................( На основание чл.2 ЗЗЛД)

Дата: 15.10.2019 г.
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