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ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес, 21.01.2020 година, на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП в изпълнение 

на Заповед № 7/21.01.2020 година комисия в състав: 

 

Председател: Доц. Димитър Недин – Началник Отделени по хирургия 

Членове:  

1. Василка Илиева – маг. фарм. Болнична аптека 

2. Антоанета Китанова – ст. мед. сестра в Отделение по Вътр. болести 

3. Маргарита Лазова – ст. мед. сестра в отделени по хирургия 

4. Екатерина Авджийска – ст. мед. сестра на ОАИЛ 

5.Ваня Чорбаджийска – юрисконсулт 

6. Снежана Петкова – зам. главен счетоводител  

 

в 10:00 часа проведе открито заседание за разглеждане, оценяване и 

класиране на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ 

ЕООД“, публикувана с решение и обявление в регистъра на Агенцията по 

обществени поръчки с №00565-2019-0005. 

За участие в процедурата са подадени 5 /пет/ оферти от следните фирми: 

1. Вх. №ОП-1-1/20.01.2020 г. - „Хелмед България“ ЕООД 

2. Вх. №ОП-1-2/20.01.2020 г. - „Агарта ЦМ“ ЕООД 

3. Вх. №ОП-1-3/20.01.2020 г. - „Химтекс“ ООД 

4. Вх. №ОП-1-4/20.01.2020 г. - „Елпак Лизинг“ ЕООД 

5. Вх. №ОП-1-5/20.01.2020 г. - „Дътчмед Интернешанъл“  ЕООД 

 

Председателят на комисията съобщи, че всички членове на комисията са 

подписали и представили декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП, с която декларират, 

че нямат конфликт на интереси с кандидат или участник в настоящата обществени 

поръчки. 

На първото открито заседание на комисията, започнало в 10:00 часа на 

21.01.2020 г. не присъстват представители на фирмите-участници в обществената 

поръчка. 
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Не присъстват други лица, в това число и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

В съответствие с разпоредбите на чл.54 от ППЗОП, председателят на 

комисията представи списъка с 5 /пет/ запечатани опаковки. След оглеждане на 

опаковките и констатиране, че тяхната цялост не е нарушена, комисията пристъпи 

към отварянето им, при което 

 

УСТАНОВИ ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

За „Хелмед България“ ЕООД 

Офертата съответства на изискванията на чл.47 от ППЗОП. Комисията на 

основание чл.53, ал.3 от ППЗОП отвори опаковката и провери за наличието на 

документите, описани в чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, както и отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП най-малко трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

За „Агарта ЦМ“ ЕООД 

Офертата съответства на изискванията на чл.47 от ППЗОП. Комисията на 

основание чл.53, ал.3 от ППЗОП отвори опаковката и провери за наличието на 

документите, описани в чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, както и отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП най-малко трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

За „Химтекс“ ООД 

Офертата съответства на изискванията на чл.47 от ППЗОП. Комисията на 

основание чл.53, ал.3 от ППЗОП отвори опаковката и провери за наличието на 

документите, описани в чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, както и отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП най-малко трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

За „Елпак Лизинг“ ЕООД 

Офертата съответства на изискванията на чл.47 от ППЗОП. Комисията на 

основание чл.53, ал.3 от ППЗОП отвори опаковката и провери за наличието на 

документите, описани в чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, както и отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП най-малко трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

За „Дътчмед Интернешанъл“  ЕООД 

Офертата съответства на изискванията на чл.47 от ППЗОП. Комисията на 

основание чл.53, ал.3 от ППЗОП отвори опаковката и провери за наличието на 

документите, описани в чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, както и отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП най-малко трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

С извършването на тези действия председателят на комисията закри 

публичната част на заседанието. 

 

На закрито заседание комисията провери за наличието и редовността на 

документите, касаещи критериите за подбор за тяхното съответствие с 

изискванията поставени от Възложителя. 

 

„Хелмед България“ ЕООД  

Комисията разгледа всички представени документи в офертата и констатира 

съответствието с изискванията от Възложителя документи, касаещи юридическия 

статус, финансово-икономическото състояние и техническите възможности на 

участника /критерии за подбор/. 

Комисията не констатира несъответствия с критериите за подбор и 

липсващи документи. 

 

 „Агарта ЦМ“ ЕООД  

Комисията разгледа всички представени документи в офертата и констатира 

съответствието с изискванията от Възложителя документи, касаещи юридическия 

статус, финансово-икономическото състояние и техническите възможности на 

участника /критерии за подбор/. 

Комисията не констатира несъответствия с критериите за подбор и 

липсващи документи. 

 

„Химтекс“ ООД  

Комисията разгледа всички представени документи в офертата и констатира 

съответствието с изискванията от Възложителя документи, касаещи юридическия 

статус, финансово-икономическото състояние и техническите възможности на 

участника /критерии за подбор/. 
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Комисията констатира липса на следните документи, наличието на които е 

декларирано в ЕЕДОП: 

 Липсва доказателства, че участникът е изпълнил доставките, идентични 

или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, съгласно изискванията на Раздел V „Изисквания към 

участниците, свързани с критериите за подбор“ от документацията за участие. 

 Липсват доказателства, че участникът прилага внедрена система за 

управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 с обхват, сходен 

с този на предмета на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Раздел V 

„Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор“ от 

документацията за участие. 

 Липса на доказателства, че участникът притежа Разрешение за търговия 

на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от ЗМИ, съгласно изискванията 

на Раздел V „Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор“ от 

документацията за участие. 

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията дава срок от 5 работни дни, 

считано от получаване на настоящия протокол, в който участникът да представи 

липсващите документи, посочени в Раздел V „Изисквания към участниците, 

свързани с критериите за подбор“ от документацията за участие. 

 

„Елпак Лизинг“ ЕООД  

Комисията разгледа всички представени документи в офертата и констатира 

съответствието с изискванията от Възложителя документи, касаещи юридическия 

статус, финансово-икономическото състояние и техническите възможности на 

участника /критерии за подбор/. 

Комисията констатира липса на следните документи, наличието на които е 

декларирано в ЕЕДОП: 

 Липсва доказателства, че участникът е изпълнил доставките, идентични 

или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, съгласно изискванията на Раздел V „Изисквания към 

участниците, свързани с критериите за подбор“ от документацията за участие. 

 Липсват доказателства, че участникът прилага внедрена система за 

управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 с обхват, сходен 

с този на предмета на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Раздел V 

„Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор“ от 

документацията за участие. 

 Липса на доказателства, че участникът притежа Разрешение за търговия 

на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от ЗМИ, съгласно изискванията 

на Раздел V „Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор“ от 

документацията за участие. 
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На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията дава срок от 5 работни дни, 

считано от получаване на настоящия протокол, в който участникът да представи 

липсващите документи, посочени в Раздел V „Изисквания към участниците, 

свързани с критериите за подбор“ от документацията за участие. 

 

 „Дътчмед Интернешанъл“  ЕООД  

Комисията разгледа всички представени документи в офертата и констатира 

съответствието с изискванията от Възложителя документи, касаещи юридическия 

статус, финансово-икономическото състояние и техническите възможности на 

участника /критерии за подбор/. 

Комисията констатира липса на следните документи, наличието на които е 

декларирано в ЕЕДОП: 

 Липсва доказателства, че участникът е изпълнил доставките, идентични 

или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, съгласно изискванията на Раздел V „Изисквания към 

участниците, свързани с критериите за подбор“ от документацията за участие. 

 Липсват доказателства, че участникът прилага внедрена система за 

управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 с обхват, сходен 

с този на предмета на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Раздел V 

„Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор“ от 

документацията за участие. 

 Липса на доказателства, че участникът притежа Разрешение за търговия 

на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от ЗМИ, съгласно изискванията 

на Раздел V „Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор“ от 

документацията за участие. 

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП комисията дава срок от 5 работни дни, 

считано от получаване на настоящия протокол, в който участникът да представи 

липсващите документи, посочени в Раздел V „Изисквания към участниците, 

свързани с критериите за подбор“ от документацията за участие. 

 

Комисията РЕШИ: 

 

На основание чл.54, ал.8 ППЗОП и чл.67, ал.5 от ЗОП, настоящият протокол 

с констатациите, относно наличието и редовността на представените  от 

участниците документи да бъде изпратен до управителите на фирмите – участници. 

Да проведе следващото си заседание след изтичането на петдневния срок, 

когато ще бъдат проверени допълнително представените документи с изискванията 

за подбор, поставени от Възложителя. 
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Ще допусне до по – нататъшно разглеждане само офертите на тези 

участници, които отговарят на предварително заложените изисквания на 

Възложителя. 

 

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр и е подписан от всички 

членове на комисията. 

 

Дата на съставяне на настоящият протокол 28.01.2020 година.  

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:………………/п/………………….. 

Доц. Димитър Недин  

 

Членове:  

1. ………/п/……………..                                               2.……/п/…………….. 

Василка Илиева                                                         Антоанета Китанова 

 

3. ……/п/……………                                                4……/п/……………… 

Маргарита Лазова                                                    Екатерина Авджийска 

 

5……/п/………….                                                         6. ………/п/…………… 

Ваня Чорбаджийска                                                         Снежана Петкова 

 

Подписите са Заличен на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във вр. с Регламент ЕС 

/2016/679/ 


