
ПРОТОКОЛ № 2

                 Днес, 25.08.2020г. в гр. Бургас, в изпълнение на Решение
355/11.06.2020г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, във
връзка с провеждането на открита процедура за избор на изпълнител по
договор, с предмет: „Периодични доставки на специфични медицински
консумативи за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за
активно лечение – Бургас” АД”, комисия определена със Заповед № VІ – Р –
438/21.07.2020г. на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, в състав:

Председател: Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „УМБАЛ – Бургас”
АД;
                    Членове: 1. Ани Бъчварова – гл. счетоводител на „УМБАЛ Бургас”
АД;

 2. м.с. Татяна Пейчева – гл. мед. сестра на „УМБАЛ
Бургас” АД,
в 11:00 в Административния корпус на “УМБАЛ – Бургас” АД проведе
заседание, на което бяха разгледани внесените от участниците по смисъла на
чл. 54, ал.9 от ППЗОП ЕЕДОП с допълнителна информация в изпълнение на
указания дадени с Протокол №1/21.07.20202г. на комисията.
               Комисията разгледа представените ЕЕДОП  по реда на тяхното
подаване, като констатира следното:

№ по
ред Фирма Входящ номер, дата и час

„Медикалпарк“ ЕООД гр. Пловдив,
бул. ,,Васил Априлов“ 56, п.к. 4000 10208/06.08.2020г.

Предвид гореизложеното,
комисията предлага на Изп.

директор на „УМБАЛ Бургас” АД
предложеието на „Медикалпарк“

ЕООД да бъде отстранено от
участие в процедурата на

основание чл. 107, т.1 от ЗОП

Със Заявление за участие
участникът не беше представил
ЕЕДОП, с оглед на което
обстоятелство комисията указа на
същия с протоколно решение от
21.07.2020г. да представи такъв. В
представения впоследствие ЕЕДОП
са налице следните пропуски:

- В Раздел IV, част „А”, поле
„Годност” не са налице данни
във връзка с вписване в
Търговския регистър.

- В Раздел IV, част „В”, поле
„Инструменти, съоръжения и
техническо оборудване” не са
налице вписани данни
относно МПС, с които ще се
осъществяват доставките.



Данните в представения ЕЕДОП не
са достатъчни за удостоверяване
съответствието с изискването на
възложителя, най вече в частта за
транспортните средства, с които ще
се извършват доставките, за
наличието на каквито е налице
квалификационно изискване,
обявено от възложителя, както в
Общите условия за участие, в
частта им по чл. 6.2, така и в
Обявлението по процедурата. В
конкретния случай комисията не би
могла да приложи разпоредбата на
чл. 54, ал.8 ППЗОП с оглед
обстоятелството, че същата е била
приложена първоначално с оглед
липсата на представен ЕЕДОП,
който съгласно на чл. 67 от ЗОП е
следвало да бъде представен от
участникъ още къммомента на
подоване на оферта. Приложението
на разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП е еднократно, а не до
момента, до който бъдат отстранени
всички непълноти по съответния
ЕЕДОП. В този смисъл е и
константната съдебна практика, а
именно: Решение № 637/30.07.2020
год. по преписка № КЗК-422/2020
Решение № 929/05.09.2019 год.
преписка № КЗК-565/2019 г.
Решение № 709/20.06.2019 год.
преписка № КЗК-394/2019 г.,
Решение № 503 от 18.04.2019 г. на
КЗК  № КЗК-136/6.02.2019 г.;
Ршение № 12554/12.10.2020г. на
ВАС по адм. дело №7420/2020г.

„Химтекс“ ООД гр.Димитровград,
ул. „Бузлуджа“ №33 10209/06.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е представил

изискуемата декларация.
„Софарма Трейдинг“ АД гр.София,
ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма

Бизнес Тауърс , сграда А, ет.12
10240/06.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е представил

изискуемата декларация.
„Сани Мед“ ЕООД гр.София, бул.

„Цар Борис III“ 201А, офис 1 10275/07.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е отстранил

непълнотите по ЕЕДОП.

1 „Про Фармация“ ЕООД с.Равно
поле, Промишлена зона „Верила“ 10278/07.08.2020г.



В ЕЕДОП участникът е пояснил, че
едноличен собственик на капитала на
„ПРО ФАРМАЦИЯ ВИ ЕС ПИ” ЕООД,
ЕИК/ПИК 131164594 е също Георги
Пасков, с оглед което обстоятелство
ЕЕДОП – ът на „Про Фармация“
ЕООД бива подписан само от него.
В съответствие с указанията на
комисията участникът е отстранил
непълнотите, свързани с
информация за изпълнените
договори.

2 „Биомедика България“ ЕООД
гр.София, бул. „Иван Е.Гешов“ №2Е 10290/07.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП.

3 „РСР“ ЕООД гр.София, ул. Виктор
Григорович №3, ет.1, ап.2 10293/07.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП, като за
съответните обстояте.ства са
представени и доказателства

4 „Медисофтис“ ЕООД гр.Сливен,
кв.Младост бл.2, ап.81 10293/07.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП.

5
„Сърджимед“ ЕООД гр.София, ул.

Васил Кънчев №26, вх.Г, ет.2, офис
8

10295/07.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП.

„Медимекс – Петрова“ ЕТ гр.София,
ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев

№16, бл.244, ап.47
10311/07.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП.

„Рей Медикъл“ ЕООД гр.София, ул.
Велчо Атанасов №12, ап.13 10312/07.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП.

„Бикомед“ ООД гр.София, бул. „Цар
Борис 3-ти“ №201А 10324/10.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП.

„Фрезениус Медикъл Кеър
България“ ЕООД гр.Габрово, ул.

Любен каравелов №26, ет.4
10325/10.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП.



„Екос Медика“ ООД гр.София, ул.
„Голям Братан“ №8 10327/10.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП.

„ГЮС“ ООД гр.София, ул. Казбек
№45 10354/10.08.2020г.

В съответствие с указанията на
комисията участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП.

1 „Порт Инстанбул“ ЕООД гр.Бургас,
ул. Славянска №79, ет.2 10380/10.08.2020г.

В съответствие с
указанията на комисията
участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП.

„Вега Медикал“ ЕООД гр.София,
бул. България №109, бизнес център

Вертиго ет.2, офиси 2.6-2.7
10417/11.08.2020г.

В съответствие с
указанията на комисията
участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП.

„Медилон“ ЕООД гр.София, бул.
България №98, бизнес сграда

Астра, вх.Д, ет.2, офис 4Д

В съответствие с
указанията на комисията
участникът е отстранил
непълнотите по ЕЕДОП.

           След извършения преглед на представените допълнително ЕЕДОП от
участниците, беше установено, че въпреки указанията на комисията с
Протокол №1/21.07.2020г., изпратен до всички участници на 05.08.2020г.,
ЕЕДОП с отстраняване на непълноти не са представени от следните участници:

1. „КА-М МЕДИКЪЛ“ ЕООД;
2. „Капамед“ ЕООД,

с оглед което и на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, и поради липсата на
информация относно съответствие с обявените критерии за подбор, от участие
в процедурата да бъдат отстранени следните участници:

1.„КА-М МЕДИКЪЛ“ ЕООД, ЕИК 130517990, със седалище и адрес на
управление гр. София 1404, район  Триадица, ул. „Братя Чакрин” No
10, ет. 5, ап. 19, представлявано от Катерина Емилова Божкова –
управител;
2.„Капамед“ ЕООД, ЕИК 203273675, със седалище и адрес на
управление в гр.Враца, ул. „28-ми октомври” №16, офис 3,
представлявано  от Рускован Василе-Серьожа– управител;

          Предвид представяне на ЕЕДОП, в който налице данни достатъчни за
удостоверяване съответствието с изискването на възложителя, най вече в
частта за транспортните средства, с които ще се извършват доставките, за
наличието на каквито е налице квалификационно изискване, обявено от
възложителя, както в Общите условия за участие, в частта им по чл. 6.2, така и
в Обявлението по процедурата, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисияна
предлага на Изпълнитебния директор на „УМБАЛ Бургас” АД да бъде
отстранено от участие предложението на „Медикалпарк“ ЕООД, ЕИК
200727980, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Централен, ул.
„Васил Априлов” No 56, представлявано от Емил Герасимов Ангелов –
управител.
             На следващия етап от своята работа комисията извъри разглеждане на
техническите предложения на допуснатите до участие предложения, като
извърши преценка относно тяхното съответствие с изискванията на



възложителя, както и съответствие на предлаганите медицински консумативи с
изискванията по техническата спецификация, при което беше установено
следното:

№ по
ред Фирма Входящ номер, дата и час

Срок на доставка 24 часа
Остатъчен срок на годност – 75%

2.
„Медицинска техника инженеринг“ ООД

гр.София, ж.к.Младост 1, бл.28Б /ул.
Димитър Моллов“/

Представени мостри по н.е. 31.1,
31,56,31,63.
От ОП №1 предлаганата по н.е. 1.4.
епруветка е с диаметър 9 мм, а изискваната
съгласно ТС е 8 мм.
Н.Е.5.55 изискването е превръзката да е с
размери 10 х 8 см., а предлаганата е 10 х10
см.
Н.Е.5.56 изискването е превръзката да е с
размери 15 х 10 см., а предлаганата е 10
х10 см.
Н.Е. 9.11 – предложено фолио с размери
75х25х100, а се изисква 75х25х100;
Н.Е. 9.12 – предложено фолио с размери
100х50х100, а се изисква 100х40х100;
Н.Е. 9.15 – предложено фолио с размери
250х65х100, а се изисква 250х60х100;
Н.Е. 9.16 – предложено фолио с размери
300х80х100, а се изисква 300х60х100;
Н.Е. 9.48 – нума данни за размера на
диаметър в каталога
Н.Е. 11.1 – предлага се фолио 15х26, а се
изисква 15х28
Н.Е. 11.2 – предлага се фолио 30х26, а се
изисква 30х28
Н.Е. 11.5 – предлага се фолио 80х60, а се
изисква 56х84
Н.Е. 11.6 – предлага се фолио 42х42, а се
изисква 40х42
Н.Е. 31.1 – няма данни в каталога за
предлаганата маска,
Н.Е. 31.7. - предлага се дължина на шлауха
200 мм., а изискваният е 210 мм.
Н.Е. 31.12. – няма данни за размер 1 и 1,5
по каталог.
Н.Е. 31.64 – в представения каталог не са
налице данни за материала, от който е
изработен филтъра;
Н.Е. 31.65 – изисква се МП 55, а е
предложен такъв с МП 47
Н.Е. 31.68 – в представения каталогне са
налице данни за характеристиките на
продукта с цел преценка за съответствие с
ТС;
Н.Е. 31.86 – изисква се 22F/ 22M, а е
предложен 15F/ 22M.
Н.Е. 32.30 – в каталога липсват данни за
номер 06;
Н.Е. 32.32 – предложеният катетър е от
силикон, а се изисква метален
Предвид гореизложеното комисията
предлага на Изп. директор на „УМБАЛ
Бургас” АД предложението на „Медицинска
Техника Инженеринг” ООД по обособена
позиция №1,  н.е. 5.55, 5.56, 9.11, 9.12,
9.15, 9.16, 9.48, 11.1, 11.2,  11.5, 11.6,
31.1, 31.7,  31.12, 31.64, 31.65, 31.68,
31.86, 32.30, 32.32  да бъде отстранено от
участие на основание чл. 107, т.2, б.”А” от
ЗОП.
Срок на доставка 14 дни

Остатъчен срок на годност – 75%



3. „Етропал Трейд“ ООД гр.Етрополе, бул.
„Руски“ №191

Налице е пълно съответствие на
предлаганите консумативи с техническата

спецификация
Срок на доставка 7 дни

Остатъчен срок на годност – 75%

5 „Сани Мед“ ЕООД гр.София, бул. „Цар
Борис III“ 201А, офис 1

Представени постри по ОП 30
Налице е пълно съответствие на

предлаганите консумативи с техническата
спецификация

Срок на доставка 7 до 14 дни
Остатъчен срок на годност – 75%

6 „Бикомед“ ООД гр.София, бул. „Цар
Борис 3-ти“ №201А

Налице е пълно съответствие на
предлаганите консумативи с техническата

спецификация

Срок на доставка 14 дни
Остатъчен срок на годност – 75%

7 „Екос Медика“ ООД гр.София, ул.
„Голям Братан“ №8

Налице е пълно съответствие на
предлаганите консумативи с техническата

спецификация

Срок на доставка 10 дни
Остатъчен срок на годност – 75%

8 „Химтекс“ ООД гр.Димитровград, ул.
„Бузлуджа“ №33

Предлаганите епруветки по н.е. 1.3. са с
размери 75 мм., а съгласно ТС следва да са с
минимален размер от 90 мм. До 100 мм.,
наред с това по н.е. 1.4. се предлага
епруветка с диаметър 9 мм,, а изискваната
е 8 мм., предлаганият размер е 118, а се
изисква 120 – 130.
С оглед което обстоятелство комисията
предлага на Изп. директор на „УМБАЛ
Бургас” АД предложението на „Химтекс”
ООД по обособена позиция №1 да бъде
отстранено от участие на основание чл. 107,
т.2, б.”А” от ЗОП.
Срок на доставка 7 дни
Остатъчен срок на годност – 75%

9 „Биомедика България“ ЕООД гр.София, бул.
„Иван Е.Гешов“ №2Е

Каталозитие по обособена позиция
№ 32,  номенклатурни единици №, № 7, 9,
10, 12, 13, 14,15, 16, 18, 23, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51,
52,63, 64, 66, 67, 68, 73, 79, 80, 81, 82, 83 и
84 не са представени с превод на български
език. Съгласно чл. 101, ал.6 от ЗОП
офертите се изготват на български език. В
тази връзка във влезлите в сила в Общи
условия за провеждане на процедурата
Възложителят изисква каталозите да се
представят  оригинал и с превод на
български език). За целта участникът е
представил деклариция – Образец №3,
видно от която същият няма претенции към
Възложителя за непълна и необективна
информация.
 Така представените католози не
съответстват на изискванията на
Възложителя и тези на ЗОП, като от същите
комисията не може да извлече информация
с цел преценка съответствието на
предлаганите консумативи с изисквянията
на Техническата спецификация, с оглед
което комисията предлага на Изп. директор
на „УМБАЛ Бургас” АД предложеието на
участника по обособена позиция № 32,
номенклатурни единици №, № 7, 9, 10, 12,
13, 14,15, 16, 18, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52,63,
64, 66, 67, 68, 73, 79, 80, 81, 82, 83 и 84



да бъде отстранен на основание чл. 107, т.2,
б.”А” от ЗОП

10. „Медитех“ ООД гр.София, ул. „Голям
Братан“ №8

Н.Е. 9.11 – изискването е фолиото да е с
размер 75х30х100, а предлаганото такова е
75х20х100
Н.Е. 9.12 – изискването е фолиото да е с
размер 100х40х100, а предлаганото такова е
100х50х100
Н.Е. 9.14 – изискването е фолиото да е с
размер 200х50х100, а предлаганото такова е
200х55х100
Н.Е. 9.15 – изискването е фолиото да е с
размер 200х60х100, а предлаганото такова е
200х65х100
Н.Е. 9.16 – изискването е фолиото да е с
размер 300х60х100, а предлаганото такова е
300х80х100
Н.Е. 9.17 – изискването е фолиото да е с
размер 400х80х100, а предлаганото такова е
400х60х100
Н.Е. 9.37 предлаганият индикатор за пара е
клас 5, а изискваният е клас 4
Н.Е. 34.20 – предлаганата дължина на
конеца е 75 см., а се изисква 2,90 см.
Н.Е. 34.28 – предлаганата дължина на
конеца е 75 см., а се изисква 1,90 см.
Н.Е. 34.248 – предлаганата дължина на
конеца е 75 см., а се изисква2, 90 см.
Н.Е. 34.256 – предлаганата дължина на
конеца е 75 см., а се изисква 1,90 см.
С оглед гореизложеното комисията предлага
на Изп. директор на „УМБАЛ Бургас” АД
предложеието на  участника по н.е. 9.11,
9.12,  9.14, 9.15, 9.16, 9.19, 9.37, 34.20,
34.28, 34.248, 34.256 да бъде отстранен на
основание чл. 107, т.2, б.”А” от ЗОП
Срок на доставка 10 дни
Остатъчен срок на годност – 75%

11. „Кардио Медикал“ ЕООД гр.София, бул.
„Цар Борис 3-ти“ №23

Налице е пълно съответствие на
предлаганите консумативи с техническата

спецификация
Срок на доставка 10 дни

Остатъчен срок на годност – 75%

12. „Булмар МЛ“  ООД гр.София,
кв.Манастирски ливади, ул. Пирин №32

Налице е пълно съответствие на
предлаганите консумативи с техническата

спецификация
Срок на доставка 14 дни

Остатъчен срок на годност – 75%

13
„Фрезениус медикъл Кеър България“

ЕООД гр.Габрово, ул. Любен каравелов
№26, ет.4

За продуктите по обособена позиция №
30 не са представени оригинали на
каталог и информационен лист, а са
налице само преводи на български

език. Представените в този вид
комументи не съответстват на

изисквания на Възложителя, кайто
изрично е предвидил, каталози,

сертификати и други документи,
доказващи съответствието на
предраганите продукти да се

представят в оригинал и превод. С
оглед установените пропуски в
техническото предложение на

участника, комисията предлага на Изр.
Директор на „УМБАЛ Бургас” АД

предложението на „Фрезениус медикъл
Кеър България“ ЕООД обособена

позиция №30, номенклатурни единици
№, №  28, 29, 30, 34, 43, 44,  49, 50, 51
и 54 да бъде отстранено на основание

чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП.



Срок на доставка 14 дни
Остатъчен срок на годност – 75%

14 „Рей Медикъл“ ЕООД гр.София, ул.
Велчо Атанасов №12, ап.13

Налице е пълно съответствие на
предлаганите консумативи с
техническата спецификация
Срок на доставка 7 дни

Остатъчен срок на годност – 75%

15.
„Марвена Диагностика“ ЕООД

гр.София, ж.к. Младост 2, ул. Свети
Киприян“ №44

За продуктите не са представени
оригинали на каталог, както и не са
представени  и информационнни
листи за обезопасност, а са налице
само преводи на български език.
Представените в този вид докменти не
съответстват на изисквания на
Възложителя, който изрично е
предвидил, каталози, сертификати и
други документи, доказващи
съответствието на предлаганите
продукти да се представят в оригинал и
превод. С оглед установените пропуски
в техническото предложение на
участника, комисията предлага на Изр.
Директор на „УМБАЛ Бургас” АД
предложението на „Марвена
Диагностика“ ЕООД по обособена
позиция обособена позииця № 30,
номенклатурни единици №, № 30,23,
30.33, 30.35, 30.48 да бъде отстранено
на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП.
Срок на доставка 7 дни

Остатъчен срок на годност – 75%

17.
„Медилон“ ЕООД гр.София, бул. България
№98, бизнес сграда Астра, вх.Д, ет.2, офис

4Д

В представените от участника каталози
липсват данни за продукта по н.е. 9.2.
За н.е. 9.14. е предложено фолио с размер
200х55х100, а изискването съгласно ТС е
200х50х100
За н.е. 9.15. е предложено фолио с размер
200х65х100, а изискването съгласно ТС е
200х60х100
С оглед на горното и факта, че
представените технически предложения по
номенклатурни единици №, № 9.2, 9.14 и
9.15, съответстват на изискванията на
Възложителя,

комисията предлага на Изп. директор на
„УМБАЛ Бургас” АД участникът да бъде

отстранен на основание чл. 107, т.2, б.”А” от
ЗОП по Н. Е. 9.2, 9.14 и 9.15

Срок на доставка – 14 дни.
Остатъчен срок на годност – 75%

18. „Сърджимед“ ЕООД гр.София, ул. Васил
Кънчев №26, вх.Г, ет.2, офис 8

Налице е пълно съответствие на
предлаганите консумативи с техническата
спецификация
Срок на доставка – 7 дни.

Остатъчен срок на годност – 75%

19.
„Медимекс – Петрова“ ЕТ гр.София, ж.к.
Гео Милев, ул. Коста Лулчев №16, бл.244,

ап.47

Налице е пълно съответствие на
предлаганите консумативи с техническата
спецификация
Срок на доставка – 7 дни.

Остатъчен срок на годност – 75%



20
„Вега Медикал“ ЕООД гр.София, бул.

България №109, бизнес център Вертиго
ет.2, офиси 2.6-2.7

Каталозитие по обособени позиции
№, № 9, 34, 35, 36, 37 и 38 не са
представени  в оригинал. В тази връзка във
влезлите в сила в Общи условия за
провеждане на процедурата Възложителят
изисква каталозите да се представят в
оригинал и с превод на български език. За
тези от консумативите, които са доставяне
по силата на сключени договори,
участниците имат право да не представят
каталази или мостри, като при тези условия
следва да посочат в Приложение №1 към
техническото предложение датата на
сключване на договора. За целта участникът
е представил декларация – Образец №3,
видно от която същият няма претенции към
Възложителя за непълна и необективна
информация.

В приложение № 1 към
техничестите предложения по обособени
позиции №, № 34, 35, 36, 37 и 38, е
посочено, че всички предлагани в
настоящата процедура конци са били
снабдявани по силата на сключен през
2018г. договор. При извършена проверка
беше установено, че представената
информация в по – голямата си част не
отговаря на обективната истина, с оглед
обстоятелството, че по силата на договор от
2018г. участникът е доставял конци само по
Н.Е. от 34.1 до 34.60 и от 34.200 до 34.260
от спецификацията по настоящата
процедура.
Така представените технически
предложения по обособени позиции №, № 9,
34, 35, 36, 37 и 38, с изключение на тези по
Н.Е. 34.1 до 34.60 и от 34.200 до 34.260,  и
н.е. 9.45, 9.46 и 9.50, за които има
представени мостри,  не съответстват на
изискванията на Възложителя, с оглед което
комисията предлага на Изп. директор на
„УМБАЛ Бургас” АД участникът да бъде
отстранен на основание чл. 107, т.2, б.”А” от
ЗОП по Н. Е. . 9.1 – 9.44, 9.47 до 9.64
включително; За обособена позиция №34,
номенклатурни единици; 34.62-34.64; 34.66-
34.70; 34.72-34.74; 34.76-34.78; 34.80-
34.86; 34.88-34.90; 34.92; 34.94; 34.97;
34.100; 34.102; 34.103; 34.105-34.112;
34.114; 34.116-34.126; 34.128-34.130; За
обособена позиция №35, номенклатурни
единици 35.7 - 35.11; 35.13 – 35.66; За
обособена позиция №36, номенклатурни
единици 36.2 - 36.9; За обособена позиция
№37, номенклатурни единици 37.1 -37.5;
37.7 - 37.16; За обособена позиция №38,
номенклатурни единици 38.2-38.6; 38.8-
38.57

21. „Медисофтис“ ЕООД гр.Сливен,
кв.Младост бл.2, ап.81

заНалице е пълно съответствие на
предлаганите консумативи с
техническата спецификация
Срок за доставка – 14 дни
Остатъчен срок на годност – 75%

22. „Про Фармация“ ЕООД с.Равно поле,
Промишлена зона „Верила“

Налице е пълно съответствие на
предлаганите консумативи с
техническата спецификация
Срок за доставка – 14 дни

Остатъчен срок на годност – 75%

23.
ЕТ „Янка Янкова Георгиева“ гр.София,
бул. Академик Иван Гешов №15, сграда

МАИМЕКС, партер

Налице е пълно съответствие на
предлаганите консумативи с
техническата спецификация



Срок за доставка – 14 дни
Остатъчен срок на годност – 75%

24.
„Софарма Трейдинг“ АД гр.София, ул.
Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес

Тауърс , сграда А, ет.12

Предлаганият от участника продукт по
н.е. 1.3. от ОП 1 не отговаря на
изискванията на ТС, в която е посочено
че епруветката следва да е с размер 90
– 00 мм., а предложената такава е 75
мм.
По н.е. 8.1. представеният продукт е
съставен от целулоза и растителни
продукти, а изискването съгласно ТС е
същият да е съставен от целулоза и
белтък.
По н.е. 31.2. предлаганата маска е с
дължина на шлауха 200 см., а
изискваната такава е 210 см.
По н.е. 34.19 в представените каталози
не са налице данни за 48 мм. Обли
игли.
За н.е. 34.23 не са налице данни в
представения каталог с цел преценка
съответствието с ТС.
По н.е. 34.51 в представените каталози
не са налице данни за 48 мм. Обли
игли.
За н.е. 34.55 не са налице данни в
представения каталог с цел преценка
съответствието с ТС.
За н.е. 34.204, 207, 212, 215, 217, 218,
219, 221, 222, 223 в каталозите липсват
данни за време за приключване на
резорбцията, освен това се предлагат
конци 100% полигликолова киселина, а
изискването съгласно ТС е да са
хомополимер.
По н.е. 34.247 в представените
каталози не са налице данни за 48 мм.
Обли игли.
По н.е. 34.251 липса размер 2 в
каталога.
По н.е. 36.2 и 36.3 е представен конец с
резорбция 60% до 28 дни, а
изискването е резорбцията да е 50%
след 42 ден.

С оглед  горното обстоятелство
комисията предлага на Изп. директор
на „УМБАЛ Бургас” АД предложението

на „Софарма Трейдинг” АД по
обособена позиция №1, н.е. 8.1, 31.2.,

34.19, 34.23, 34.51, 34.55, 34.204,
34.207, 34.212, 34.215, 34.217, 34.218,
34.219, 34.221, 34.222, 34.223, 34.247,

34.251, 36.2 и 36.3    да бъде
отстранено от участие на основание чл.

107, т.2, б.”А” от ЗОП.
Срок за доставка – от 7 до 14 дни
Остатъчен срок на годност – 75%



26. „РСР“ ЕООД гр.София, ул. Виктор
Григорович №3, ет.1, ап.2

За номенклатурни единици №, № 2.3,
9.38, 31.1, 31.2, 31.6, 31.7, 31.14, 31.17,
31.20, 31.29, 31.35, 31.39, 31.43, 31.56,
31.57, 31.100, 31.101, 31.116, 31.117,
31.122, 31.123, 31.124, 31.126, 31.147,
31.158  не е представен оригинал на
каталога, както и няма данни да са
снабдявани по стар договор;
Н.Е 25.13. – в представения кталог
липсват данни за размери
Н.е. 31.127 – в каталога няма данни за
дебит на капкова камера.
Н.Е. 31.145 – в каталога няма данни за
дължина от от 180 см.
Н.Е 32.4 и 32.85 – не е представен
каталог, както и няма данни да са
доставяни по стар договор.
Н.Е. 33.2. – изисква се 1х60,
предложено 2х60;
Н.е. 33.10 – изисква се 22мм. Конец –
предложен 20 мм.
Н.е. 33.15 – изисква се 75 см. Дължина
на конеца, а е предложен таков с дълж.
60 см.
Н.е. 33.19 в каталога няма данни за
PVDF покритие;
Н.е. 33.20 – предлагат конец с дължина
60 см., а изискваният е 75 см.
Н.е. 38.1, 38,53, – предлагат конец с
дължина 60 см., а изискваният е 75 см.
Н.е. 38.2 – предложен конец с дължина
120 см., а се изисква 75 см.
Н.е. 38.19 – изисква се 2/0, а е
предложен конец 3/0
Н.е. 38.46 – предложеният конец е СС
24, а се изисква СС 20, а за 38.56
липсват данни в каталога.
В приложение №1, към техническите
предложение по съответните
номенклатурни единици не са налице
данни изделията да са били снадбявани
по прежде сключени договори.
Представените в този вид документи не

съответстват на изисквания на
Възложителя, който изрично е

предвидил, каталози, сертификати и
други документи, доказващи

съответствието на предлаганите
продукти да се представят в оригинал и
превод. С оглед установените пропуски

в техническото предложение на
участника, комисията предлага на Изп.

директор на „УМБАЛ Бургас” АД
предложението на „РСР“ ЕООД по

номенклатурни единици №, № 2.3, 9.38,
25.13, 31.1, 31.2, 31.6, 31.7, 31.14,

31.17, 31.20, 31.29, 31.35, 31.39, 31.43,
31.56, 31.57, 31.100, 31.101, 31.116,

31.117, 31.122, 31.123, 31.124, 31.126,
31.127, 31.145, 31.147, 31.158, 32.4,
32.85, 32.2, 32.4, 33.10, 33.15, 33.19,
33.20, 38.1, 38.53, 38.2, 38.19, 38.46,

38.56 да бъде отстранено на
основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП.



Срок за доставка – 10 дни
Остатъчен срок на годност – 75%

27. „ГЮС“ ООД гр.София, ул. Казбек №45

Участникът е предложил срок за
изпълнение на доставките по
съответните заявки от 5 дни.
Изискването на Възложитиля е
предлаганите от участниците срокове
да са в диапазон от 7 до 14 дни, и
които срокове са изрично посочени
като условия от страна на Възложителя
в т.1.4. от Общите условия за
провеждане на процедурата. Така
определеният срок е определен
съобразно нуждите на Възложителя, с
оглед което предложения извън него са
неприемливи.  Предложеният срок е в
нарушение на изискванията на
Възложителя, поради което
обстоятелство комисията предлага на
Изпълнителния дириктор на „УМБАЛ
Бургас” АД предложенията на „ГЮС”
ООД по обособени позиции №
обособена позиция № 2, номенклатурни
единици №, №. 2.11, 2.12.; обособена
позиция 9, номенкратурни единици №,
№ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 -  9.17, 9.28 -  9.35,
9.38, 9.43, 9.48, 9.50, 9.61; обособена
позиция №  10, номенклатурни единици
№, № 10.1 - 10.8;  обособена позиция №
16, номенклатурни единици №, № 16.1,
16.2, 16.5, 16.7, 16.9, 16.11, 16.13;
обособена позиция №  24,
номенклатурни единици 24.1 - 24.5;
обособена позиция №  25,
номенклатурни единици №, № 25.16,
25.17, 25.18,25.19, 25.20, 25.21;
обособена позиция №  31,
номенклатурни единици №, №. 31.17,
31.29, 31.30, 31.31, 31.33, 31.34, 31.36,
31.38, 31.39, 31.40, 31.43, 31.56, 31.57,
31.63, 31.65, 31.66, 31.68,31.86, 31.87,
31.95, 31.107, 31.108, 31.109, 31.116,
31.124, 31.125, 31.158; обособена
позиция №  34, номенклатурни единици
№, № 34.1 - 34.130,   34.197 -  34.260;
обособена позиция №  35,
номенклатурни единици №, №. 35.1 -
35.32;  обособена позиция №   36,
номенклатурни единици №, № 36.1 -
36.10, 36.26 - 36.34;  обособена позиция
№   37, номенклатурни единици №, №
37.1 - 37.52;  обособена позиция №38,
номенклатурни единици №, № 38.1 -
38.42  да бъдат отстранени от участие в
процедурата на основание чл. 107, т.2,
б.”А” от ЗОП.



28. „Дана Медикал“ ЕООД гр.Бургас, ул.
Войнишка №7

Налице е пълно съответствие на
предлаганите консумативи с
техническата спецификация
       Срок за доставка – 14 дни

Остатъчен срок на годност – 75%

29
„Порт Инстанбул“ ЕООД/”Ера Медикъл
Груп” ЕООД гр.Бургас, ул. Славянска

№79, ет.2
Н.е. 34.5 – в каталога липсват данни за
за игла 19 мм., като е показано, че
разлогат с игла от 20 мм;
Н.е. 34.17 – в каталога липсват данни
за игла 36 мм.
Н.е. 34.29 – в каталога липсват данни
за игла 36 мм., а е показано, че
разполагат с игла 37 мм.
Н.е. 34.37– в каталога липсват данни за
за игла 19 мм., като е показано, че
разлогат с игла от 20 мм;
Н.е. 34.49 – в каталога липсват данни
за игла 36 мм.
Н.е. 34.61 – в каталога липсват данни
за игла 36 мм.
Н.е. от 34.99 до 34.130 – предложените
конци са с пълна резорбция от 60 до 90
дни, а съгласно ТС пълната резорбция е
фиксиран и следва да е до 70 ден.
Напрактика срокът на резорбция на
предлогените конци надвишава с 2
определениат такъв максимален.
Н.е. 34.201 - в каталога липсват данни
за за игла 19 мм.
Н.е. 34.213– в каталога липсват данни
за игла 36 мм.
Н.е. 34.225– в каталога липсват данни
за игла 36 мм.
Н.е. 34.233 - в каталога липсват данни
за за игла 19 мм.
Н.е. 34.245– в каталога липсват данни
за игла 36 мм.
Н.е. 34.257– в каталога липсват данни
за игла 36 мм.
Н.е. от 35.1 до 35-32, както и 35.35 до
35.66 изиксването съгласно ТС е да е
налице пълна резорбция в периода



между 56 и 70 дни, а умастникът
предлага конци с пълна резорбция
между 55 и 70 дни. Макар и с разлика
от 1 ден, е налице не съотвествие с
техническата спецификация.
Н.е. 36.1 – 36.9 и 36.26 – 36.34 –
предложените конци са с пълна
резорбция 180 – 240 дни, а съгласно ТС
следва да са с такава 180 – 210 дни.
Н.е. 38.12 и 38.31- в каталога няма
данни за цвета на конеца

С оглед на горното обстоятелство
комисията предлага на Изп. директор
на „УМБАЛ Бургас” АД участникът да
бъде отстранен на основание чл. 107,
т.2, б.”А” от ЗОП в частта на Н.Е. 34.5,
34.17, 34.29, 34.37, 34.49, 34.61, от
34.99 до 34.130, 34.201, 34.213, 34.225,
34.233, 34.245, 34.257, 35.1 до 35-32,
както и 35.35 до 35.66, 36.1 – 36.9 и
36.26 – 36.34, 38.12 и 38.31, за които
участникът е внесъл предложение
Срок за доставка – 7 дни
Остатъчен срок на годност – 75%

Предвид обстоятелството, че на този етап комисията приключи с
разглеждане и преценка на съответствието на техническите подложения, на
основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП беше прието решение  оповестяването на
ценовите предложения да се извърши на 15.03.2021г. в 11:00 ч. аулата на
лечебното заведение, на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73,
административен корпус, ет.1, за което участниците да бъдат уведомени
посредством публикуване на съобщение в профила на купувача.

Ирена Петкова  /П/ А. Бъчварова /П/

                                                                              Гл. м.с. Т. Пейчева /П/

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, ал.1 от
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА


