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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
„СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА 

_________________________________________________________________________________ 
ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 10.02.2016 г., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед №Р-124 от 10.02.2016 г. на Директор ИД, Марта 
Александрова Дракова - упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП, от представителя на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. 
Варна с нотариално заверено пълномощно с рег. №1465 от 17.10.2013г. на нотариус Светлана Стойчева с рег.  №193 на 
НК, с район на действие РС- Варна, в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаела Ганева - юрисконсулт в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. Доц. д-р Светослав Георгиев, дм - началник на Втора клиника по Кардиология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
2. Д-р Веселин Вълков - лекар в Дейност по ангиографска и инвазивна кардиология и интервенционална 

неврология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
3. Д-р Чавдар Бъчваров - лекар в Дейност по Ангиографска и инванзивна кардиология, и интервенционална 

неврология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
4. Д-р Владислав Григоров - лекар в Клиника по Ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
5. Доц. д-р Явор Енчев, дм - началник клиника по Неврохирургия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
6. Проф. Д-р Анелия Клисарова, дмн - началник Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия в 

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
7. Проф. д-р Александър Хинев, дм - началник на Клиника по Урология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
8. Дoц. д-р Пламен Панайотов, дм - началник на клиника по Кардиохирургия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
9. Виолета  Станева - главна медицинска сестра в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
10. Николай Николов - ръководител направление „МД и ТИО” в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:  
инж. Даниела Господинова - експерт маркетинг в направление „МД и ТИО“ в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
Нюлюфер Якуб - експерт маркетинг в направление „МД и ТИО“ в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. 
се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: 
„Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски лаборатории, 
дейност Оперативно лечение по Ортопедия и Травматология, Клиника по Орална Лицево-Челюстна хирургия, 
Клиника по Неврохирургия, Клиника по Нуклеарна медицина и  метаболитна терапия, Клиника по Урология и 
Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за 
период от две години“,  
открита с решение № Р-921 от 29.12.2015г. на Директор ИД.  

 
На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата, техни упълномощени 

представители, представители на средствата за масово осведомяване, както и на други лица. 
 След запознаване със списъка на постъпилите при възложителя оферти, всички членове на комисията попълниха 

и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП. Юрисконсулт Ганева обяви, че за участие в 
процедурата са постъпили 30 (тридесет) оферти, както и че предложения след обявения за това краен срок не са били  
представени. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване при възложителя, както следва: 

 
1. Оферта с Вх. № ВК-172/28.01.2016г.; 09:55 ч. на "Титаника 2008" ЕООД - гр. Пловдив. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 188, 206, 207, 208, 209, 214, 215, 
216 и 217. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на девет отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика №1, девет броя плика №2 и девет броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от 
членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликoве №3 от лицевата 
страна. Комисията отвори пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от 
лицевата страна. Комисията отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, 
съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от 
участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
2. Оферта с Вх. № ВК-181/01.02.2016г.; 10:45 ч. на "БК Медикал" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 266 и 267. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на един запечатан, интактен и надлежно надписан плик №1, един брой плик 
№2 и един брой плик №3, според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията 
(Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от лицевата страна. След това Михаела Ганева 
отвори Плик №3 и в него намери два броя запечатани, интактни и надлежно надписани плика №3 за обособени позиции 



 
Стр. 2 от 12 

 

с номера 266 и 267. Горепосочените трима членове на комисията подписаха пликовете №3. Горепосочените трима 
членове на комисията подписаха пликовете №3. Председателят на комисията отвори плик №1 и в него намери два броя 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика №1 за обособени позиции с номера 266 и 267. Председателят на 
комисията отвори плик №2 и в него намери два броя запечатани, интактни и надлежно надписани плика №2 за 
обособени позиции с номера 266 и 267. Горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в двата 
плика №2 от лицевата страна. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в 
двата плика №1, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от 
участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
3. Оферта с Вх. № ВК-182/01.02.2016г.; 11:50 ч. на "Макмед" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 4, 39, 46, 47 и 165. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на пет отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани 
плика №1, пет броя плика №2 и пет броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията 
(Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори 
пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията 
отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, 
ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
4. Оферта с Вх. № ВК-198/03.02.2016г.; 09:00 ч. на "Омнимед" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 293 и 294. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на два отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика №1, два 
броя плика №2 и два броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, 
Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори пликове 
№1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 

 
5. Оферта с Вх. № ВК-199/03.02.2016г.; 10:00 ч. на "Медисофтис" ЕООД - гр. Сливен. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 273. След отварянето на офертата, 
Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията 
на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с 
приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
6. Оферта с Вх. № ВК-200/03.02.2016г.; 10:05 ч. на “Прохелт” ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 5, 8, 22, 23, 43, 51, 143, 144 и 145. 
След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на един запечатан, интактен и надлежно надписан плик №1 
за обособени позиции с номера 5, 8, 22, 23, 43, 51, 143, 144 и 145, един брой плик №2 и един брой плик №3, според 
изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и 
Николай Николов) подписаха плик №3 от лицевата страна. След това Михаела Ганева отвори Плик №3 и в него намери 
девет броя запечатани, интактни и надлежно надписани плика №3 за обособени позиции с номера 5, 8, 22, 23, 43, 51, 143, 
144 и 145. Горепосочените трима членове на комисията подписаха пликовете №3. Комисията отвори плик №2 и в него 
намери девет броя запечатани, интактни и надлежно надписани плика №2, по един за всяка от обособените позиции, 
изброени по-горе. Горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в пликове №2 от лицевата 
страна. Комисията отвори плик №1 и в него намери девет броя запечатани, интактни и надлежно надписани плика №1, 
по един за всяка от обособените позиции, изброени по-горе. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с 
приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
7. Оферта с Вх. № ВК-214/04.02.2016г.; 09:00 ч. на "Инфомед" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 270. След отварянето на офертата, 
Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията 
на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
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него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с 
приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
8. Оферта с Вх. № ВК-220/04.02.2016г.; 12:10 ч. на "Джи Ес Евро България" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 187. След отварянето на офертата, 
Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията 
на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с 
приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
9. Оферта с Вх. № ВК-232/05.02.2016г.; 10:00 ч. на "ЮСС Медика" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 210, 211, 212, 213, 236, 237, 238 и 239. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 
деветнадесет отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика №1, деветнадесет броя плика №2 и 
деветнадесет броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета 
Станева и Николай Николов) подписаха плика №3 от лицевата страна. Комисията отвори пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно Николай 
Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
10. Оферта с Вх. № ВК-249/08.02.2016г.; 11:30 ч. на "Ортосинтез-1" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 268. След отварянето на офертата, 
Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията 
на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с 
приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
11. Оферта с Вх. № ВК-254/09.02.2016г.; 08:10 ч. на "Софарма трейдинг" АД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 1, 7, 14 и 142. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на четири отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика №1, 
четири броя плика №2 и четири броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела 
Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори пликове 
№1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
12. Оферта с Вх. № ВК-255/09.02.2016г.; 08:15 ч. на "Емония Фарматех България" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 15, 16, 26, 43, 46 и 165. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на шест отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани 
плика №1, шест броя плика №2 и шест броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията 
(Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори 
пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията 
отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, 
ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
 

13. Оферта с ВК-264/09.02.2016г.; 09:15 ч. на "Кардио Медикал" ЕООД - гр. София. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 25, 132, 133, 134, 135, 136, 241, 

242, 243, 244 и 245. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на единадесет отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика №1, единадесет броя плика №2 и единадесет броя плика №3, според 
изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха 
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пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха 
документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести 
документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.. 
 
14. Оферта с ВК-265/09.02.2016г.; 09:20 ч. на "Топ Хоспитал Сървис" АД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 189, 190, 191, 192, 193, 194 и 195. 
След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на седем отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика №1, седем броя плика №2 и седем броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на 
комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията 
отвори пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. 
Комисията отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, 
като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по 
чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
15. Оферта с Вх. № ВК-266/09.02.2016г.; 09:35 ч. на "Медимаг" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 19, 20, 21, 29, 30, 35, 36, 146, 147, 
148 и 149. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на единадесет отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика №1, единадесет броя плика №2 и единадесет броя плика №3, според изискванията на ЗОП. 
Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
тях от лицевата страна. Комисията отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с 
приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

  
Комисията продължи своята работа на 11.02.2016 г. от 10:00 часа. 
16. Оферта с Вх. № ВК-267/09.02.2016г.; 09:45 ч. на "Маримпекс-7" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 6, 9, 10, 11 и 44. След отварянето 
на офертата, Комисията установи наличието на пет отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика №1, пет 
броя плика №2 и пет броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, 
Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори пликове 
№1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
17. Оферта с Вх. № ВК-268/09.02.2016г.; 09:48 ч. на "Екос Медика" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 2, 3, 27, 33, 34, 45, 48, 49, 50, 137, 
138, 139, 140, 141, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 263, 264, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 и 289. След отварянето 
на офертата, Комисията установи наличието на тридесет и два отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани 
плика №1, тридесет и два броя плика №2 и тридесет и два броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от 
членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата 
страна. Комисията отвори пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от 
лицевата страна. Комисията отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, 
съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от 
участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
18. Оферта с ВК-269/09.02.2016г.; 09:55 ч. на "Медицинска техника инженеринг" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 291 и 292. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на два отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика №1, два 
броя плика №2 и два броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, 
Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори пликове 
№1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
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19. Оферта с ВК-270/09.02.2016г.; 10:20 ч. на "Медикард" ООД - гр. София. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 284, 285, 286 и 287. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на четири отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани 
плика №1, четири броя плика №2 и четири броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на 
комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията 
отвори пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. 
Комисията отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, 
като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по 
чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
20. Оферта с ВК-271/09.02.2016г.; 10:25 ч. на "Новимед" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 46, 147, 163 и 165. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на четири отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани 
плика №1, четири броя плика №2 и четири броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на 
комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията 
отвори пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. 
Комисията отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, 
като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по 
чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
21. Оферта с Вх. № ВК-272/09.02.2016г.; 10:28 ч. на "РСР" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 28, 32, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 271 и 272. След отварянето на офертата, Комисията 
установи наличието на един запечатан, интактен и надлежно надписан плик №1 за обособени позиции с номера 28, 32, 
37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 271 и 272, един брой плик 
№2 за обособени позиции с номера 28, 32, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 271 и 272, и един брой плик №3 за обособени позиции с номера 28, 32, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 271 и 272, според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик 
№3 от лицевата страна. След това Михаела Ганева отвори Плик №3 и в него намери двадесет и седем броя запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика №3 за обособени позиции с номера 28, 32, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 271 и 272. Горепосочените трима членове на комисията подписаха 
пликовете №3. Комисията отвори плик №2 и в него намери двадесет и седем броя запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика №2, по един за всяка от обособените позиции, изброени по-горе. Горепосочените трима членове на 
комисията подписаха документите в двадесет и седемте плика №2 от лицевата страна. Комисията отвори плик №1 и в 
него намери двадесет и седем броя запечатани, интактни и надлежно надписани плика №1, по един за всяка от 
обособените позиции, изброени по-горе. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, 
съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от 
участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
22. Оферта с ВК-273/09.02.2016г.; 10:30 ч. на „Ви енд Ди Сървисис” ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 185, 186, 240, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 253, 254 и 255. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на тринадесет отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика №1, тринадесет броя плика №2 и тринадесет броя плика №3, според 
изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха 
пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха 
документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести 
документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
23. Оферта с ВК-274/09.02.2016г.; 10:32 ч. на "Хелмед България" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 241. След отварянето на офертата, 
Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията 
на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с 
приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
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24. Оферта с ВК-275/09.02.2016г.; 10:35 ч. на "Медикеър България" ЕООД - гр. София. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 26, 31, 40, 41 и 42. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на пет отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани 
плика №1, пет броя плика №2 и пет броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията 
(Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори 
пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията 
отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, 
ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
25. Оферта с Вх. № ВК-276/09.02.2016г.; 10:40 ч. на „Неуро” ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 12, 13, 15, 17, 18, 24, 164, 256, 257, 
258, 259, 260, 261 и 262. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на пет броя запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика №1, както следва: 1) Плик №1 за обособени позиции с номера 12, 13, 15 и 164; 2) Плик №1 за 
обособени позиции с номера 17, 18, 24, 256 и 262; 3) Плик №1 за обособени позиции с номера 258, 259 и 260; 4) Плик №1 
за обособена позиция с номер 257; 5) Плик №1 за обособена позиция с номер 261, четиринадесет броя плика №2 и 
четиринадесет броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета 
Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно Николай 
Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
26. Оферта с ВК-278/09.02.2016г.; 11:10 ч. на "Молекюлар Солушънс България" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131 и 269. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на седемдесет и два отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика №1, седемдесет и два броя плика №2 и седемдесет и два броя плика №3, според 
изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха 
пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха 
документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести 
документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
27. Оферта с ВК-280/09.02.2016г.; 11:50 ч. на "Гамидор България" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 46, 47 и 165. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика №1, три 
броя плика №2 и три броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, 
Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори пликове 
№1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 

 
28. Оферта с Вх. № ВК-281/09.02.2016г.; 11:55 ч. на "Сико-Фарма" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 189, 191, 218, 219, 220, 221, 222 и 223. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на един 
запечатан, интактен и надлежно надписан плик №1 за обособени позциции с номера 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
189, 191, 218, 219, 220, 221, 222 и 223, един брой плик №2 и един брой плик №3, според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик 
№3 от лицевата страна. След това Михаела Ганева отвори Плик №3 и в него намери шестнадесет броя запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика №3 за обособени позиции с номера 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 189, 191, 
218, 219, 220, 221, 222 и 223. Горепосочените трима членове на комисията подписаха пликовете №3. Комисията отвори 
плик №2 и в него намери шестнадесет броя запечатани, интактни и надлежно надписани плика №2, по един за всяка от 
обособените позиции, изброени по-горе. Горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
шестнадесетте плика №2 от лицевата страна. Комисията отвори плик №1 и Председателят на Комисията оповести 
документите и информацията, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
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29. Оферта с Вх. № ВК-286/09.02.2016г.; 13:50 ч. на "Елпак - лизинг" ЕООД - гр. Варна. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 180, 181, 182, 183 и 184. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на един запечатан, интактен и надлежно надписан плик №1, един 
брой плик №2 и един брой плик №3, според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на 
комисията (Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от лицевата страна. След това 
Михаела Ганева отвори Плик №3 и в него намери пет броя запечатани, интактни и надлежно надписани плика №3 за 
обособени позиции с номера 180, 181, 182, 183 и 184. Горепосочените трима членове на комисията подписаха пликовете 
№3. Комисията отвори плик №2 и в него намери пет броя запечатани, интактни и надлежно надписани плика №2, по 
един за всяка от обособените позиции, изброени по-горе. Горепосочените трима членове на комисията подписаха 
документите в петте плика №2 от лицевата страна. Комисията отвори плик №1 и в него намери пет броя запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика №1, по един за всяка от обособените позиции, изброени по-горе. Председателят 
на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов провери 
и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
30. Оферта с ВК-287/09.02.2016г.; 14:39 ч. на "Кардиомед" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 281, 282, 283, 288 и 290. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на пет отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани 
плика №1, пет броя плика №2 и пет броя плика №3, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията 
(Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори 
пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията 
отвори пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, 
ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
Забележка: В случаите, в които комисията откри в плик №2 на някои от участниците в процедурата цял каталог, 
Михаела Ганева, Виолета Станева и Николай Николов подписаха само страниците в каталозите, върху които са 
отбелязани позиции, за които участникът е подал оферта. 
С това публичната част на заседанието на комисията приключи. 
  

Днес, 15.02.2016 г., в 10:00 часа, комисията се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в открита 
процедура по реда на ЗОП за „Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на 
ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение по Ортопедия и Травматология, Клиника по Орална Лицево-
Челюстна хирургия, Клиника по Неврохирургия, Клиника по Нуклеарна медицина и  метаболитна терапия, Клиника по 
Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на 
възложителя, за период от две години”, открита с Решение № Р-921 от 29.12.2015г. на Директор ИД, в следния ред: 

 
1. Оферта с Вх. № ВК-172/28.01.2016г.; 09:55 ч. на "Титаника 2008" ЕООД - гр. Пловдив. 

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Титаника 2008" ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 188, 
206, 207, 208, 209, 214, 215, 216 и 217. 

 
2. Оферта с Вх. № ВК-181/01.02.2016г.; 10:45 ч. на "БК Медикал" ЕООД - гр. София. 
След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма забе-
лежки към предложението на "БК Медикал" ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 266 и 267. 

 
3. Оферта с Вх. № ВК-182/01.02.2016г.; 11:50 ч. на "Макмед" ООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Макмед" ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 4, 39, 46, 47 
и 165. 

 
4. Оферта с Вх. № ВК-198/03.02.2016г.; 09:00 ч. на "Омнимед" ООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Омнимед" ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 293 и 294. 
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5. Оферта с Вх. № ВК-199/03.02.2016г.; 10:00 ч. на "Медисофтис" ЕООД - гр. Сливен. 
След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията установи, че те отговарят на 

изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плик №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Медисофтис" ЕООД и го допуска до оценяване по обособена позиция с номер 273. 

 
6. Оферта с Вх. № ВК-200/03.02.2016г.; 10:05 ч. на “Прохелт” ЕООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Прохелт" ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 5, 8, 22, 
23, 43, 51, 143, 144 и 145. 

 
7. Оферта с Вх. № ВК-214/04.02.2016г.; 09:00 ч. на "Инфомед" ЕООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плик №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Инфомед" ЕООД и го допуска до оценяване по обособена позиция с номер 270. 

 
8. Оферта с Вх. № ВК-220/04.02.2016г.; 12:10 ч. на "Джи Ес Евро България" ЕООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плик №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Джи Ес Евро България" ЕООД и го допуска до оценяване по обособена позиция с 
номер 187. 

 
9. Оферта с Вх. № ВК-232/05.02.2016г.; 10:00 ч. на "ЮСС Медика" ООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "ЮСС Медика" ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 210, 211, 212, 213, 236, 237, 238 и 239. 

 
10. Оферта с Вх. № ВК-249/08.02.2016г.; 11:30 ч. на "Ортосинтез-1" ЕООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плик №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Ортосинтез-1" ЕООД и го допуска до оценяване по обособена позиция с номер 268. 

 
11. Оферта с Вх. № ВК-254/09.02.2016г.; 08:10 ч. на "Софарма трейдинг" АД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Софарма трейдинг" АД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 1, 
7, 14 и 142. 
 
12. Оферта с Вх. № ВК-255/09.02.2016г.; 08:15 ч. на "Емония Фарматех България" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 15, 16, 26, 43, 46 и 165. След проверка на представените 
от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните 
продукти и изискванията в документацията за обособена позиция с номер 165, както следва: 

12.1. За обособена позиция с номер 15 е офериран продукт с търговско наименование Support C на 
производителя Eucatech. От представената оригинална брошура на производителя е видно, че оферираният 
продукт не отговаря на следните изисквания, посочени в документацията и изискани от Възложителя: 

- Използваемата дължина е 138 см, а е изискана 154 см;  
- В предоставената оригинална брошура липсва информация оферирания продукт да е с хидрофилно покритие; 
- Диаметърът на дисталния шафт е 2,8Fr, а е изискан 2,4Fr; 
- Профилът на върха е 0,017˝, а е изискан 0,016˝; 
- Номиналното налягане е 7 ATM, а е изискано 6 ATM. 

12.2. За обособена позиция с номер 26 е офериран продукт с търговско наименование eucaLimus (Sirolimus Stent 
System) на производителя Eucatech. От представените документи в Плик 2, комисията констатира следните 
несъответствия с документацията: 

- Не е представен оригинален каталог или брошура, а 1 брой цветна разпечатка и 3 броя черно-бели разпечатки, на които 
липсва мокър печат на производителя Eucatech; 
- Дизайна на оферирания продукт е open cell design with 3 interlinks per segment, a е изискан двоен хелиокоидален;  
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- Полезна дължина на шафта е 138 см, а е изискана 140 см; 
- Материалът на дисталния шафт е Polyamide, Multi layer tubing, на проксимални шафт е Stainless Steel with PTFE Coating, а 
е изискано пасивно покритие PROBIO /силиконов карбид/ и активно покритие BIOlute - биорезурбируем полимер, който 
да контролира излъчването на медикамента; 
- Дебелината на стратовете е 0,0026”, а са изискани 0,0024” за диаметри от 2,25 до 3,00 мм и 0,0031” за диаметри 3,50 и 
4,00 мм; 
- Оферираните дължини на стента са 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43 и 48 мм, а са изискани 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35 и 
40 мм. 

12.3. За обособена позиция с номер 43 е офериран продукт с търговско наименование eucaAC (Aspiration 
Catheter) на производителя Eucatech. От представените документи в Плик 2, комисията констатира следните 
несъответствия с документацията: 

- Не е представен оригинален каталог или брошура, а 1 брой цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на 
производителя Eucatech; 
- На представената цветна разпечатка липсва информация за наличие на Full-Wall технология на металната оплетка за по-
добър контрол при въртене; 
- На представената цветна разпечатка липсва информация за скорост на аспирация; 

12.4. За обособена позиция с номер 46 е офериран продукт с търговско наименование Control Syringe на 
производителя SUNMED. От представените документи в Плик 2, комисията констатира следните несъответствия с 
документацията: 

- Не е представен оригинален каталог или брошура, а 1 брой цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на 
производителя SUNMED; 
- На представената цветна разпечатка липсва информация оферирания продукт да е изработен от поликарбонат, 
полипропилен и ABS, каквото е изискването на Възложителя. Единствената информация в разпечатката е - Special 
designed Silicone piston head, което не отговаря на изискванията; 

12.5. За обособена позиция с номер 165 е офериран продукт с търговско наименование Inflation Device (A-type) 
на производителя SUNMED. От представените документи в Плик 2, комисията констатира следните 
несъответствия с документацията: 

- Не е представен оригинален каталог или брошура, а 1 брой цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на 
производителя SUNMED; 
- На представената цветна разпечатка липсва информация спринцовката на оферирания продукт да е от поликарбонат. 
Оферираният продукт е с вместимост 25 мл, при изискани 20 мл; 
- На представената цветна разпечатка липсва информация спринцовката системата да е тип push-click, каквото е 
изискването на Възложителя. Няма данни за наличие в комплекта на метална игла 20Ga - 10 см. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособени позиции с номера 15, 26, 43, 46 и 165. 

Комисията няма забележки към предложението на "Емония Фарматех България" ЕООД по обособена позициия с 
номер 16 и го допуска до оценяване. 

 
13. Оферта с ВК-264/09.02.2016г.; 09:15 ч. на "Кардио Медикал" ЕООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Кардио Медикал" ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 
25, 132, 133, 134, 135, 136, 241, 242, 243, 244 и 245. 
 
14. Оферта с ВК-265/09.02.2016г.; 09:20 ч. на "Топ Хоспитал Сървис" АД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Топ Хоспитал Сървис" АД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 
189, 190, 191, 192, 193, 194 и 195. 

 
15. Оферта с Вх. № ВК-266/09.02.2016г.; 09:35 ч. на "Медимаг" ЕООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Медимаг" ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 19, 20, 21, 
29, 30, 35, 36, 146, 147, 148 и 149. 
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16. Оферта с Вх. № ВК-267/09.02.2016г.; 09:45 ч. на "Маримпекс-7" ЕООД - гр. София. 
След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 

изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Маримпекс-7" ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 6, 9, 
10, 11 и 44. 
 
17. Оферта с Вх. № ВК-268/09.02.2016г.; 09:48 ч. на "Екос Медика" ООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Екос Медика" ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 2, 3, 
27, 33, 34, 45, 48, 49, 50, 137, 138, 139, 140, 141, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 263, 264, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 
280 и 289. 
 
18. Оферта с Вх. № ВК-269/09.02.2016г.; 09:55 ч. на "Медицинска техника инженеринг" ООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Медицинска техника инженеринг" ООД и го допуска до оценяване по обособени 
позиции с номера 291 и 292. 
 
19. Оферта с Вх. № ВК-270/09.02.2016г.; 10:20 ч. на "Медикард" ООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Медикард" ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 46, 147, 
163 и 165. 
 
20. Оферта с Вх. № ВК-271/09.02.2016г.; 10:25 ч. на „Новимед” ООД – гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 46, 147, 163 и 165. След проверка на представените от 
участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След 
това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните 
продукти и изискванията в документацията за обособена позиция с номер 165, както следва: 

20.1. За обособена позиция с номер 165 са оферирани продукти с търговски наименования Flamingo и Myshell lite 
на производителя PEROUSE. От представения оригинален каталог на производителя е видно, че оферираните 
продукти не отговарят на следните изисквания, посочени в документацията и изискани от Възложителя: 

- Оферираната система е push-push, a се изисква тя да бъде  push-click;  
- Към никой от двата продукта не е включена метална игла 20Ga - 10 см. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособена позиция с номер 165. 

Комисията няма забележки към предложението на “Новимед” ООД по обособени позициии с номера 46, 147 и 
163 и го допуска до оценяване. 
 
21. Оферта с Вх. № ВК-272/09.02.2016г.; 10:28 ч. на "РСР" ЕООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "РСР" ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 28, 32, 37, 38, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 271 и 272. 

 
22. Оферта с ВК-273/09.02.2016г.; 10:30 ч. на „Ви енд Ди Сървисис” ООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Ви енд Ди Сървисис" ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 
185, 186, 240, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 и 255. 

 
23. Оферта с ВК-274/09.02.2016г.; 10:32 ч. на "Хелмед България" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция с номер 241. След проверка на представените от участника 
документи в Плик №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това бяха 
разгледани документите в Плик №2. Комисията установи известни несъответствия между оферираният продукт и 
изискванията в документацията за обособена позиция с номер 241, както следва: 
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23.1. За обособена позиция с номер 241 е офериран продукт Cervikal Peek Cage на производителя Mikron Makina. 
От представения оригинален каталог на производителя е видно, че оферираният продукт не отговаря на следните 
изисквания, посочени в документацията и изискани от Възложителя: 

- Оферираният продукт е  с ъгъл от 2 градуса - стандартен и с нож, a се изисква да бъде конвексен и с ъгъл от 5 градуса;  
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 

отношение на обособена позиция с номер 241. 
 
24. Оферта с ВК-275/09.02.2016г.; 10:35 ч. на "Медикеър България" ЕООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на " Медикеър България " ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с 
номера 26, 31, 40, 41 и 42. 

 
25. Оферта с Вх. № ВК-276/09.02.2016г.; 10:40 ч. на „Неуро” ЕООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Неуро" ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 12, 13, 15, 
17, 18, 24, 164, 256, 257, 258, 259, 260, 261 и 262. 
 
26. Оферта с ВК-278/09.02.2016г.; 11:10 ч. на "Молекюлар Солушънс България" ЕООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Молекюлар Солушънс България" ЕООД и го допуска до оценяване по обособени 
позиции с номера 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 и 269. 
 
27. Оферта с ВК-280/09.02.2016г.; 11:50 ч. на "Гамидор България" ООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Гамидор България" ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 
46, 47 и 165. 
 
28. Оферта с Вх. № ВК-281/09.02.2016г.; 11:55 ч. на "Сико-Фарма" ООД - гр. София. 

След проверка на представените от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията няма 
забележки към предложението на "Сико-Фарма" ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 189, 191, 218, 219, 220, 221, 222 и 223. 
 
29. Оферта с Вх. № ВК-286/09.02.2016г.; 13:50 ч. на "Елпак - лизинг" ЕООД - гр. Варна. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 180, 181, 182, 183 и 184. След проверка на представените 
от участника документи в Плика №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
След това бяха разгледани документите в Плика №2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните 
продукти и изискванията в документацията за обособени позиции с номера 180, 181, 182, 183 и 184, както следва: 

29.1. За обособена позиция с номер 180 е офериран продукт с търговско наименование Kirschner Wires with 
Trocar Point на производителя Aysam. От представеният оригинален каталог на производителя е видно, че 
оферираният продукт не отговаря на следните изисквания, посочени в документацията и изискани от 
Възложителя: 

- Офериран е продукт с диаметър 0,9 мм и дължина 290 мм, а са изискани диаметър 0,8 мм и дължина 310 мм;  
29.2. За обособена позиция с номер 181 е офериран продукт с търговско наименование Kirschner Wires with 
Trocar Point на производителя Aysam. От представеният оригинален каталог на производителя е видно, че 
оферираният продукт не отговаря на следните изисквания, посочени в документацията и изискани от 
Възложителя: 

- Офериран е продукт с дължина 290 мм, а е изискана дължина 310 мм;  
29.3. За обособена позиция с номер 182 е офериран продукт с търговско наименование Kirschner Wires with 
Trocar Point на производителя Aysam. От представеният оригинален каталог на производителя е видно, че 
оферираният продукт не отговаря на следните изисквания, посочени в документацията и изискани от 
Възложителя: 




