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

 

ПРОТОКОЛ №1 
по чл. 103, ал. 3  ЗОП за разглеждане и оценка на офертите 

 
На 15.12.2016 г. в 10:00 часа, комисия от служители на лечебното заведение, назначена със Заповед   

№ Р-926/15.12.2016 г., да разгледа и оцени офертите по процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Периодични доставки на чували за събиране и обеззаразяване на опасни болнични отпадъци,  за 
период от две години “, открита с Решение № Р-844 от 18.11.2016 г., в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова - юрисконсулт в Отдел „Обществени поръчки“; 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. доц. д-р Цонко Паунов - епидемиолог в Санитарен контрол; 
2. Деяна Денева-Шопова - инспектор по обществено здраве в Санитарен контрол, 

в отсъствие на външни лица, проведе публично заседание по реда на чл. 54 ППЗОП. 
 

I. Комисията започна своята работа след като председателят на комисията получи подадената оферта 
и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодството на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Г-жа Чобанова запозна 
присъстващите с протокола, след което всички членове на комисията подписаха декларации за липса на 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 
 В обявения от възложителя срок е постъпила 1 (една) оферта, както следва: 

№ Подател на офертата Номер, дата и час на получаване 

1. „Имесса консулт“ ООД ВК-2675/13.12.2016 г; 11:10 часа 

 
II. Комисията продължи работата си с отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка, като 

председателят на комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

       Членовете на комисията подписаха документите, представляващи техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.   
 В опаковката участникът е представил 3 (три) запечатани непрозрачни плика с надписи, както 
следва:  

- Плик № 1 - Заявление за участие; 
- Плик № 2 - Техническо предложение; 
- Плик № 3 - Ценово предложение 

  
III. Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП. 

 Комисията установи, че по отношение на личното състояние участникът в ЕЕДОП е вписал, че има 
задължения, свързани с плащането на данъци и социалноосигурителни вноски. Към заявлението за 
участие е приложено копие на писмо с изх. № С160022-178-0017145/24.10.2016 г., издадено от ТД на НАП - 
София, относно представен погасителен план от „Имесса консулт“ ООД за погасяване на задълженията към 
ТД на НАП - София, за срок от шест месеца, считано от месец ноември.  

 С оглед разпоредбата на чл. 56, ал. 2 и ал. 3 ЗОП комисията приема, че не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП. 

 Комисията не констатира несъответствия с изискванията към личното състояние на участника и 
критериите за подбор, поставени от възложителя 
   

IV. В техническото си предложение участникът „Имесса консулт“ ООД е представил следните 
документи: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката; 
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
3. Декларация за срока на валидност на офертата; 
4. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП; 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник; 
6. Допълнителни документи, по преценка на участника - 4 броя. 
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V. В „Предложение за изпълнение на поръчката“ „Имесса консулт“ ООД оферира следното: 
1. Предлагани артикули: 

Арт. 
№ 

Изисквания на възложителя Предложение на участника 

Описание Описание Производител Кат. номер 

1. 

Жълт полиетиленов чувал с 
размери 400 х 800 мм +/- 30 мм, 
дебелина минимум 50 микрона, 
автоклавируем при 134° С  

Жълт полипропиленов чувал 
с размери 400 х 780 мм, 
дебелина 50 микрона, 
автоклавируем Max 134° С 

SARSTEDT 
Германия 

86.1202.103 

2. 

Жълт полиетиленов чувал с 
размери 600 х 800 мм +/- 30 мм, 
дебелина минимум 50 микрона, 
автоклавируем при 134° С  

Жълт полипропиленов чувал 
с размери 600 х 780 мм, 
дебелина 50 микрона, 
автоклавируем Max 134° С 

SARSTEDT 
Германия 

86.1203.103 

3. 

Жълт полиетиленов чувал с 
размери 700 х 1 100 мм +/- 30 мм, 
дебелина минимум 50 микрона, 
автоклавируем при 134° С 

Жълт полипропиленов чувал 
с размери 700 х 1 120 мм, 
дебелина 50 микрона, 
автоклавируем Max 134° С 

SARSTEDT 
Германия 

86.1206.103 

 2. Срок на доставка - до 24 (двадесет и четири) часа, считано от момента на получаване на 
изпратена от  възложителя писмена заявка за доставка по факс или електронна поща. 
 3.   Допълнително представени от участника документи: 

3.1. Извадка от брошура на SARSTEDT с технически характеристики на предлаганите продукти; 
3.2. Сертификат ISO 13485:2012 + АС:2012, издаден на името на Sarstedt AG & Co - копие; 
3.3. Сертификат ISO 9001:2008, издаден на името на  на Sarstedt AG & Co - копие; 
3.4. Оторизационно писмо от 23.03.2016 г., издадено от Sarstedt AG & Co в което се посочва, че 

„Имесса консулт“ ООД е дистрибутор за България, дружеството е упълномощено да подготвя ценови 
оферти, да извършва техническо обслужване, да участва в обществени поръчки и да продава цялата гама 
от продукти на  Sarstedt AG & Co. 

 
VI. Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на 

поръчката. 
 

VII. На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП комисията определя 20.12.2016 г. (вторник) за отваряне на 
ценовото предложение на „Имесса консулт“ ООД ЕООД. Същото ще се състои от 09:00 часа в стая 118 А, 
Маркетинг, ет. 1 на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД.  

Възложителят е уведомил всички заинтересовани лица, посредством съобщение, публикувано в 
Профила на купувача на 15.12.2016 г. 
 

VIII. На заседанието на комисията, проведено на 20.12.2016 г., не присъстваха външни лица. 
 Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести 
оферираните цени от „Имесса консулт“ ООД,  както следва:  

Арт. 
№ 

 
Наименование/ кратко описание 

 
Кат. номер 

Мерна 
единица 

Прогнозно 
количество 
за 2 години  

Единична 
цена без 
ДДС в лв. 

Стойност без 
ДДС в лв. 

1. Жълт полипропиленов чувал с размери 
400 х 780 мм, дебелина 50 микрона, 
автоклавируем Max 134° С 

86.1202.103 брой 5 000 0,88 4 400,00 

2. 
Жълт полипропиленов чувал с размери 
600 х 780 мм, дебелина 50 микрона, 
автоклавируем Max 134° С 

86.1203.103 брой 70 000 1,07 74 900,00 

3. 
Жълт полипропиленов чувал с размери 
700 х 1 120 мм, дебелина 50 микрона, 
автоклавируем Max 134° С 

86.1206.103 брой 5 000 1,64 8 200,00 

 Стойност без ДДС в лева 87 500,00 

 ДДС 20% 17 500,00 

 Стойност с ДДС в лева 105 000,00 

 




