ПРОТОКОЛ №1
от дейността на комисията, назначена със заповед № З- 54 от 09.02.2016 г. за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно обществената поръчка
с предмет: „Доставки на дезинфектанти - съгласно прогнозно-количествена
спецификация” , и публикувана публична покана в Портала за обществени поръчки с
уникален номер 9049899.

Днес 09.02.2016 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт;
3. Йорданка Трифонова – Гл.мед.сестра ;
4. Вера Руменова – Спец.по контрол на инфекциите ;
5. Ангелинка Тодорова – Инспрктор ЗБР, организатор и ОМП,
съгласно Заповед № З-54 от 09.02.2016 г. се събра за да разгледа подадените оферти
относно обществената поръчка с предмет „Доставки на дезинфектанти” съобразно
разпоредбите на Закона за обществени поръчки и условията обявени в публична покана №
9049899.
На заседанието на комисията не присъстваха представетели както на оферентите
така и на средствата за масово осведомяване.
Възложителят, представи на комисията девет оферти регистрирани в деловодството
на лечебното заведение с приложен списък, както следва :
1. „Живас” ООД, гр.София
- вх.№ 9 / 03.02.2016г. - 10:00 ч.;
2. „Инфомед” ЕООД, гр.София
- вх.№ 10 / 04.02.2016г. - 09:20ч.;
3. „Б.Браун Медикал” ЕООД, гр. София
- вх.№ 11 / 04.02.2016г. - 09:30ч.
4. „Дезинфектанти” EООД, гр. София
- вх.№ 12 / 08.02.2016г. - 08:50ч.;
5. „Хигиенно Медицинска Индустрия” EООД, гр.Велико Търново
- вх.№ 13 / 08.02.2016г. - 08:50ч.;
6. „Софарма Трейдинг” АД, гр. София
- вх.№ 14 / 08.02.2016г. - 09:00ч.;
7. „Медицинска техника инженеринг” ООД, гр.София - вх.№ 15 / 08.02.2016г. - 10:30ч;
8. „Еколаб” ЕООД, гр. София
- вх.№ 16 / 08.02.2016г. - 10:40ч.;
9. „Пачико Дарра” ЕООД, гр. София
- вх.№ 17 / 08.02.2016г. - 14:45ч.
На основание чл.101г, ал.2 от ЗОП и след известяването на фирмите – подали
оферти, назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата, съгласно
текста на чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното получаване.
Комисията съобрази действията си с нормативните изисквания, констатира, че
всички оферти са в запечатани непрозрачни пликове. Завери с подписите си представените
от участниците технически и ценови предложения.
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Комисията провери и дали участниците са посочили срок на доставка, която
според обявеното в публичната покана не може да бъде повече от 3 работни дни. Всички
участници са посочили срокове за доставка които отговарят на обявените.
Комисията разгледа представените документи в офертите на участниците в
процедурата и ги сравни с представените списъци за съдържание на офертите.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов
ЧЛЕНОВЕ:

подпис

Д.Илиева

подпис

Й.Трифонова

подпис

В.Ценкова

подпис

А.Тодорова

подпис
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ПРОТОКОЛ 2
На заседания на 11 и 12.02.2016 г. комисия в състав
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт;
3. Йорданка Трифонова – Гл.мед.сестра ;
4. Вера Руменова – Спец.по контрол на инфекциите ;
5. Ангелинка Тодорова – Инспрктор ЗБР, организатор и ОМП,
продължи работата си по разглеждане и оценка на подадените оферти.
Кмисията започна обстоен преглед на техническите предложенията на участниците
като изготви таблица, разгледа и обсъди всички оферирани продукти и реши да предложи
на Възложителя за отстраняване предложенията на:
участник №1 - „Живас” ООД за:
- пореден №5.1 - предложената разфасовка не отговаря на изискванията на
Възложителя.
участник №3 - „Б.Браун Медикал” ЕООД за:
- пореден №4.1 – предложението не отговаря на исканото – дезинфектанта не е
уточнен че е за кувьози;
- пореден №5.1 – предложената разфасовка не отговаря на изискванията на
Възложителя.
участник №4 - „Дезинфектанти” ЕООД за:
- пореден №1.3 – съдържанието на дезинфектанта не отговаря на изискванията
на Възложителя – дезинфектанта е на основата на пероцетна киселина,
изискването е: „алдехиди (без формалдехид) и четвъртични амониеви соли”;
- пореден № 1.4 – съдържанието на дезинфектанта не отговаря на изискванията
на Възложителя – няма спороцидно действие;
- пореден № 4.1 – съдържанието на дезинфектанта не отговаря на изискванията
на Възложителя – дезинфектанта е на основата на пероцетна киселина,
изискването е: „четвъртични амониеви соли и алкиламини”;
- пореден №5.1 – предложената разфасовка не отговаря на изискванията на
Възложителя, съдържанието на дезинфектанта не отговаря на изискванията на
Възложителя - дезинфектанта е на основата на пероцетна киселина,
изискването е: „четвъртични амониеви соли или алкиламини”;
- пореден № 7.1 – съдържанието на дезинфектанта не отговаря на изискванията
на Възложителя – няма спороцидно действие.
участник №5 - „Хигиенно Медицинска Индустрия” EООД за:
- пореден №1.1 – съдържанието на дезинфектанта не отговаря на изискванията
на Възложителя – съдържа алдехиди и четвъртични амониеви соли,
изискването е само аддехиди;
- пореден №3.5 – предложената разфасовка не отговаря на изискванията на
Възложителя.
участник №6 - „Софарма Трейдинг” АД за:
- пореден №5.1 – предложената разфасовка не отговаря на изискванията на
Възложителя.
участник №8 - „Еколаб” EООД за:
- пореден №1.4 – съдържанието на дезинфектанта не отговаря на изискванията
на Възложителя - няма спороцидно действие.
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- пореден №1.1– предложената разфасовка не отговаря на изискванията на
Възложителя.
- пореден №1.2– предложената разфасовка не отговаря на изискванията на
Възложителя.
- пореден №1.3 – предложената разфасовка не отговаря на изискванията на
Възложителя.
- пореден №2.1 – предложената разфасовка не отговаря на изискванията на
Възложителя.
- пореден №2.2 – предложената разфасовка не отговаря на изискванията на
Възложителя.
- пореден №3.1 – предложената разфасовка не отговаря на изискванията на
Възложителя.
- пореден №4.1 – предложената разфасовка не отговаря на изискванията на
Възложителя.
- пореден №7,1 – съдържанието на дезинфектанта не отговаря на изискванията
на Възложителя - няма спороцидно действие.
-

За пореден №7.2 преложенията на участник:
№1„Живас” ООД - не отговаря на обявените изисквания за предложена разфасовка;
№5 - „Хигиенно Медицинска Индустрия” EООД - не отговаря на обявените
изисквания за предложена разфасовка, съдържанието на дезинфектанта не отговаря на
изискванията – няма вирусоцидно, туберкулоцидно и спороцидно действие;
№8 - „Еколаб” EООД - не отговаря на обявените изисквания за предложена
разфасовка.

Комисията изготви сравнителна таблица за да класира предложенията съгласно
обявения критерий за оценка „най-ниска цена”. При изготвянето на таблицата, комисията
установи, че има някои несъответствия в предложенията на някои от участниците. Въз
основа на тези констатации, комисията реши да поиска допълнителни уточнения и
потвърждения за предложенията от следните участници:
- участник №7 - „Медицинска техника инженеринг” ООД – за поредни №№
6.1, 6.2, 6.4 от прогнозно-количествената спефикация;
- участник №8 - „Еколаб” EООД – за пореден №6.3 от прогнозноколичествената спефикация;
- участник №8 - „Пачико Дарра” ЕООД - за поредни №№1.4, 4.1, 6.4 от
прогнозно-количествената спефикация.
Комисията определи срок за представяне на допълнителните пояснения и
уточнения – 22.02.2016г.
С това комисията приключи работата си за деня.
КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов
ЧЛЕНОВЕ:

подпис

Д.Илиева

подпис

Й.Трифонова

подпис

В.Ценкова

подпис

А.Тодорова

подпис
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ПРОТОКОЛ 3
Днес 02.03.2016 г. комисия в състав
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт;
3. Йорданка Трифонова – Гл.мед.сестра ;
4. Вера Руменова – Спец.по контрол на инфекциите ;
5. Ангелинка Тодорова – Инспрктор ЗБР, организатор и ОМП,
се събра за да продължи работата си.
С писма комисията поиска допълнителни уточнения относно предложенията на
участниците, а именно:
- участник №7 - „Медицинска техника инженеринг” ООД –
изх.№194/17.02.2016г. – получен отговор изх.№397/22.02.2016г., вх.
№132/22.02.2016г.
- участник №8 - „Еколаб” EООД –
изх.№195/17.02.2016г. – получен отговор изх.№МС-11/18.02.2016г., вх.
№128/22.02.2016г.
- участник №8 - „Пачико Дарра” ЕООД –
изх.№196/17.02.2016г. – получен отговор изх.№267/19.02.2016г., вх.
№133/22.02.2016г.
Комисията разгледа и обсъди допълнителните уточнения от участниците и ги
приема. И тримата участници са дали уточненията в определения от комисията срок.
След като обстойно разгледа всички оферирани продукти комисията отрази същите
в сравнителна таблица-приложение №1 от този протокол. За пореден №7.2 всички
преложения на участниците не отговарят на обявените изисквания за предложена
разфасовка, но две предложения отговарят като съдържание и действие на дезинфектанта,
затова комисията реши да направи класиране за оферираните дезинфектанти за пореден
№7.2 и да предложи на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място
участник.
Въз основа на изготвената сравнителна таблица и обявения критерий „най-ниска
цена” комисията направи следното класиране:
І място:
„Живас” ООД – за пореден № 2.1, 2.2, 2.3, 7.2;
„Инфомед” ЕООД - за пореден № 3.3, 3.4;
„Б.Браун Медикал” ЕООД - за пореден № 1.1, 1.3, 6.1, 6.2, 6.3;
„Дезинфектанти” ЕООД - за пореден № 3.1;
„Хигиенно Медицинска Индустрия” EООД - за пореден № 1.2, 3.2, 5.1;
„Еколаб” ЕООД - за пореден № 3.5, 6.5;
„Пачико Дарра” ЕООД - за пореден № 1.4, 4.1, 6.4, 7.1.
ІІ място:
„Живас” ООД – за пореден № 1.1, 1.4, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 6.2, 7.1;
„Б.Браун Медикал” ЕООД - за пореден № 1.2, 6.5;
„Хигиенно Медицинска Индустрия” EООД - за пореден № 1.4, 2.1, 4.1, 6.3, 6.4, 7.1;
„Еколаб” ЕООД - за пореден № 6.1, 7.2;
„Пачико Дарра” ЕООД - за пореден № 1.3, 2.2, 2.3, 5.1.
ІІІ място:
„Живас” ООД – за пореден № 1.2, 1.3;
„Б.Браун Медикал” ЕООД - за пореден № 3.5, 6.4;
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„Хигиенно Медицинска Индустрия” EООД - за пореден № 1.3, 2.2, 6.1;
„Медицинска техника инженеринг” ООД - за пореден № 1.4, 2.3, 3.2, 4.1, 6.3, 6.5, 7.1;
„Пачико Дарра” ЕООД - за пореден № 1.1, 2.1, 3.1, 6.2.
ІV място:
„Б.Браун Медикал” ЕООД - за пореден № 2.1, 2.2;
„Хигиенно Медицинска Индустрия” EООД - за пореден № 3.1, 6.2;
„Софарма Трейдинг” АД - за пореден № 1.1;
„Медицинска техника инженеринг” ООД - за пореден № 1.3, 6.1, 6.4;
„Еколаб” ЕООД - за пореден № 6.3;
„Пачико Дарра” ЕООД - за пореден № 1.2, 3.5.
V място:
„Б.Браун Медикал” ЕООД - за пореден № 3.1;
„Софарма Трейдинг” АД - за пореден № 1.2, 2.1;
„Медицинска техника инженеринг” ООД - за пореден № 2.2, 3.5;
„Еколаб” ЕООД - за пореден № 6.2.
VІ място:
„Медицинска техника инженеринг” ООД - за пореден № 3.1, 6.2.
Комисията предлага за изпълнители на обществената поръчка с предмет „Доставки
на дезинфектанти - съгласно прогнозно-количествена спецификация” :
„Живас” ООД – за пореден № 2.1, 2.2, 2.3, 7.2;
„Инфомед” ЕООД - за пореден № 3.3, 3.4;
„Б.Браун Медикал” ЕООД - за пореден № 1.1, 1.3, 6.1, 6.2, 6.3;
„Дезинфектанти” ЕООД - за пореден № 3.1;
„Хигиенно Медицинска Индустрия” EООД - за пореден № 1.2, 3.2, 5.1;
„Еколаб” ЕООД - за пореден № 3.5, 6.5;
„Пачико Дарра” ЕООД - за пореден № 1.4, 4.1, 6.4, 7.1.
С това комисията приключи работата възложена със заповед № З-54/09.02.2016г. за
разглеждането, оценяването и класирането на подадените оферти относно обществената
поръчка с предмет: „Доставки на дезинфектанти - съгласно прогнозно-количествена
спецификация” и публикуваната публична покана в Портала за обществени поръчки с
уникален номер 9049899.
Този протокол и приложение №1, както и цялата документация ще бъдат връчени
на възложителя от комисията .
КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов
ЧЛЕНОВЕ:

подпис

Д.Илиева

подпис

Й.Трифонова

подпис

В.Ценкова

подпис

А.Тодорова

подпис

Получил протокола и документацията на : 08.03.2016г.
ОДОБРЯВАМ!
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис и печат
Д-р Тодор Тодоров
Изпълнителен директор
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Ценови предложения - "Доставки на дезинфектанти"
ID: 9049899, 2016г.

Приложение № 1

1- Живас
ООД

Поред
ен №

Наименование

56 - Софарма
3 - Б.Браун 4 Хигиенно
2 - Инфомед
Медикал
Дезинфекта медицинска Трейдинг
ЕООД
ЕООД
нти ЕООД индустрия АД
ЕООД

7Медицинск
8 - Еколаб
а техника и
ЕООД
инженериг
ООД

9 - Пачико
Дарра
ЕООД

Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
концентрат концентрат концентрат концентрат концентрат концентрат концентрат концентрат концентрат

Обособена позиция № 1 - Повърхности
Препарати с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие - с
алдехиди (без формалдехид) : с бактерицидно
1.1
(вкл.туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно (HBV; HIV)
и спороцидно действие, доказано при повърхности
Препарати с комбинирано миещо и дезинфикциращо действие с
алдехиди (без формалдехид) и четвъртични амониеви соли : с
1.2 бактерицидно (вкл.туберкулоцидно и MRSA), фунгицидно,
вирусоцидно (HBV; HIV) и спороцидно действие, доказано
при повърхности
Препарати без алдехиди, феноли и хлор - на основата на
четвъртични амониеви соли и алкиламини : с
1.3
бактерицидно(MRSA), фунгицидно, вирусоцидно (HBV; HIV)
и туберкулоцидно действие, доказано за повърхности
Препарати с дезинфекциращо действие на хлорна основа с АДВ 1.4 натриев дихлоризоцианурат : с бактерицидно, фунгицидно,
вирусоцидно, туберкулоцидно и спороцидно действие
Обособена позиция № 2 - Дезинфектанти за
мед.инструментариум
Препарати на основа алдехиди с комбинирано миещо и
дезинфекциращо действие: с бактерицидно
2.1
(вкл.туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно (HBV; HIV)
и спороцидно действие, доказано за инструменти
Препарати за предстерилизационна обработка – на основа
2.2 активен кислород : с бактерицидно (вкл.туберкулоцидно),
фунгицидно и вирусоцидно действие, доказано за инструменти
Препарат без алдехиди и без активен кислород с АДВ четвъртични амониеви соли и /или алкиламини : с бактерицидно
2.3
(вкл.туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие,
доказано за инструменти
Обособена позиция № 3 - Дезинфектанти за термолабилни
материали и ендоскопска апаратура

6.48

6.25

6.48

6.25

6.12

6.72

6.68

6.72

7.20

6.69

14.40

18.00

14.35

14.40

6.48

9.12

7.80

11.40

19.5

17.40

11.40

Препарати за високостепенна дезинфекция и за студена
химическа стерилизация : с минимум 2% глутаров алдехид
3.2 /готов разтвор/, с доказано спороцидно действие. Да съдържат
антикорозионни съставки и да не увреждат ендоскопската
апаратура. Без съдържание на алергени.

6.00

Препарати за дезинфекция на ендоскопи в миялно3.3 дезинфекционни машини с глутаров алдехид, напълно
съвместими с машина „Mini ETD2” производство на OLYMPUS
Препарати за почистване на специална медицинска апаратура - за
3.4 машинна обработка, напълно съвместими с машина „Mini
ETD2” производство на OLYMPUS
Препарати за ръчно почистване на термолабилни материали и
ендоскопска апаратура на ензимна основа (съдържание на
минимум 3 ензима). Да не увреждат чувствителни материали,
3.5
като ефективно почистват кръв, белтъчини и други органични
замърсявания. Да не образуват утайка, да се отмиват лесно и да
са слабо пенливи.

19.50

6.60

7.69

12.60

7.69

16.10

8.70

23.16

13.03

15.60

14.19

17.40

23.16

13.03

5.76

6.72

10.80

Препарати за високостепенна дезинфекция и за студена
химическа стерилизация : с активен кислород, с широк
3.1 антимикробен спектър на действие и доказан спороциден
ефект. Да съдържат антикорозионни съставки и да не увреждат
ендоскопската апаратура. Без съдържание на алергени.

16.10

36.24

29.20

12.00

13.00

39.60

10.95

13.03

Обособена позиция № 4 - Дезинфектанти за кувьози
Препарати за дезинфекция на кувьози без алдехиди, феноли и
хлор - на основа четвъртични амониеви соли и алкиламин с
4.1
доказано бактерицидно (MRSA), фунгицидно, вирусоцидно
(HBV; HIV) и туберкулоцидно действие при кувьози

6.72

6.72

7.20

6.69
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1- Живас
ООД

Поред
ен №

Наименование

53 - Б.Браун 4 Хигиенно
6 - Софарма
2 - Инфомед
Медикал
Дезинфекта медицинска Трейдинг
ЕООД
ЕООД
нти ЕООД индустрия АД
ЕООД

7Медицинск
8 - Еколаб
а техника и
ЕООД
инженериг
ООД

9 - Пачико
Дарра
ЕООД

Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС Цена с ДДС
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
за 1 л./кг
концентрат концентрат концентрат концентрат концентрат концентрат концентрат концентрат концентрат

Обособена позиция № 5 - Дезинфектанти за кухнески офиси
(повърхности в кухня и кухненска посуда), бебешки шишета и
биберони

5.1

Препарати с едновременно миещо и дезинфекциращо действие без алдехиди, феноли и хлор на основата на четвъртични
амониеви соли или алкиламини: с бактерицидно, фунгицидно,
вирусоцидно (HBV; HIV) и туберкулоцидно действие

6.72

7.94

Обособена позиция № 6 - Дезинфектанти за ръце и кожа
Препарати за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа
6.1 на основа един алкохол без хлорхексидин

7.00

7.20

9.84

10.00

0.00

14.40

11.64

0.00

175.00

396.00

420.60

250.00

5.76

7.00

7.20

9.84

10.00

6.20

14.40

0.00

0.00

11.64

0.00

13.70

4 723.20

4 620.00

5 544.00

7 809.60

7 700.00

5 048.00

9.55

8.64

10.44

16.00

0.00

14.40

11.64

0.00

573.00

662.40

742.80

960.00

4.66

4.64

8.64

Диспенсер - съответстващ
Обща стойност за 6.1
Препарати за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа
6.2 на алкохолна основа
Диспенсер - съответстващ
Обща стойност за 6.2
Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и
предоперативно измиване на тяло със съдържание на 4%
6.3 хлорхексидин диглюконат: с доказано бактерицидно,
фунгицидно и вирусоцидно действие
Диспенсер - съответстващ
Обща стойност за 6.3
Течен крем сапун за ръце с неутрално и тонизиращо действие

2.39

6.4
Диспенсер - съответстващ
Обща стойност за 6.4
6.5

0.00

0.00

11.64

13.70

7 922.00

7 888.00

14 688.00

4 337.00

Подхранващ лосион за кожата на ръцете

15.50

31.20

Диспенсер - съответстващ

0.00

11.64

10.00
0.00

Обща стойност за 6.5

77.50

214.20

50.00

Обособена позиция № 7 - Дезинфектанти за санитарни възли
Препарати с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие на
хлорна основа (съдържащи натриев дихлоризоцианурат) таблетки с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно,
туберкулоцидно и спороцидно действие
Препарати с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие- с
алдехиди, без глиоксал и формалдехид: с бактерицидно,
7.2
фунгицидно, вирусоцидно, туберкулоцидно и спороцидно
действие
7.1

14.40

14.40

18.00

6.48

КОМИСИЯ:

14.35

9.00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Б.Борисов

подпис

Д.Илиева

подпис

Й.Трифонова

подпис

В.Ценкова

подпис

А.Тодорова

подпис
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