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ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

Днес, 27.01.2020 година, в 09:00 часа, в  „КОЦ-Бургас” ЕООД, в кабинета на 

Ръководителя по лечебната дейност, на адрес: гр. Бургас, бул.”Стефан 

Стамболов” № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, ет. 7, комисия в 

състав: 

 

Председател: Николай Муткуров – медицински физик, началник Лаборатория по 

клинична дозиметрия, “КОЦ-Бургас” ЕООД; 

Членове: 

1. Деана Петрова – правоспособен юрист, по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП; 

2. Минко Коев – главен експерт Дирекция “ЗСДС” Община Бургас, по чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП; 

3. Илия Кисьов – ОСД, “КОЦ-Бургас” ЕООД; 

4. Румяна Комитова – счетоводител, “КОЦ-Бургас” ЕООД, 

 

в изпълнение на заповед  № 020 от 27.01.2020 година на Управителя на “КОЦ-

Бургас” ЕООД, се събра да извърши предварителен подбор, да разгледа, оцени 

и класира постъпилите оферти за „Абонаментен сервиз, включващ профилактика 

и ремонт, на медицинска техника по приложена спецификация”.  

 

Процедурата е регистрирана в АОП под № 00232-2019-0009, открита с: 

- Решение № 32 от 17.12.2019 г., регистрирано в РОП № 949 835, публикувано 

в РОП на 20.12.2019 г.,  

- Обявление в РОП № 949 836, публикувано в РОП на 20.12.2019 г. и в ОВ на 

ЕС на 20.12.2019 г.под № 2019/S 246-606381.  

 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците или 

други правоимащи лица.  

 

Председателят на комисията получи с Приемо–предавателен протокол от 

служител на КОЦ-Бургас представените опаковки и Опис на участниците, подали 

документи за участие в настоящата открита процедурата за възлагане на 

обществена поръчка. 

 

Председателят уведоми Трима от членовете на комисията, че му са предадени 

дванадесет броя запечатани непрозрачни опаковки, върху които са отразени: 

подател, предмет на обществената поръчка, обособени позиции, за които се 

подава оферта, входящ номер, дата и час на внасяне в счетоводството на 

“КОЦ-Бургас”ЕООД, както следва:  

 

1. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД 

УЛ.”НОВОЗАГОРСКО ШОСЕ” БЛ.1; ГР.СТАРА ЗАГОРА   

6000; ТЕЛ. 042 610230   ФАКС 042 601585 

e.mail: officesz@perfect-medica.com  

ВХ.№ 01 

09.01.2020 Г.  

11:10 Ч. 

2. „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД 

УЛ.”КАЙМАКЧАЛАН” БЛ.1; ГРАД СОФИЯ 1505 

ТЕЛ./Ф. 02 9442290/916; Т.0888 723 418 

e.mail: dimaging@meddimage.com             

ВХ.№ 02 

21.01.2020 Г.  

10:00 Ч. 

3. „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР” ЕООД 

УЛ.”КУКУШ” № 2; ГРАД СОФИЯ   1309 

ТЕЛ. 02 8115394; ФАКС 02 8115610 

e.mail: dilyana.boykova@siemens-healthineers.com  
simona.mitova@siemens-healthineers.com  

ВХ.№ 03 

21.01.2020 Г.  

10:20 Ч. 
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4. ”ИНФОМЕД” ЕООД 

БЦ „СЕРДИКА”, СГРАДА 1, ЕТ.3 ОФИС 307-309 

БУЛ.”АКАД.ИВАН ГЕШОВ” № 2Е; ГРАД СОФИЯ 1330 

ТЕЛ. 02 4891719; 700; ФАКС 02 4918818 

e.mail: office@infomed.bg            

ВХ.№ 04 

21.01.2020 Г.  

11:45 Ч. 

5. ”ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

БУЛ.”ДЖЕЙМС БАУЧЕР” 2; ГРАД СОФИЯ 1164 

ТЕЛ. 02 9634403; ФАКС 02 9630664    

e.mail: Silvia.boinovska@draeger.com   

ВХ.№ 05 

22.01.2020 Г.  

09:45 Ч. 

6. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

Ж.К.МЛАДОСТ 1, БЛ.28Б(УЛ.”Д.МОЛЛОВ”) 

ГР.СОФИЯ;1750;ТЕЛ.02 4627118;ФАКС 02 4627128 

e.mail: info@mte-bg.com ; tender@mte-bg.com     

ВХ.№ 06 

23.01.2020 Г.  

09:40 Ч. 

7. „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

УЛ.”ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №61,ВХ.Б,АП.19;ГР.СОФИЯ 

1680; ТЕЛ.02 9589480;ФАКС 02 9589477 

e.mail: office@cpbg.net 

ВХ.№ 07 

23.01.2020 Г.  

09:42 Ч. 

8. „МЕДИЛАБ – С” ООД 

УЛ.”СИЛИВРИЯ” №44-46,ВХ.Б,АП.1;ГР.СОФИЯ; 

1404; ТЕЛ.02 8598046;Ф. 02 8598047 

e.mail: medilab@medilab-bg.com 

ВХ.№ 08 

23.01.2020 Г.  

10:14 Ч. 

9. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД 

БУЛ.ХРИСТОФОР КОЛУМБ №64,СГРАДА А2,ОФИС 111 

ГР. СОФИЯ;1528;Т.02 8076781;ФАКС 02 9743083 

e.mail: gergana.gyosheva@bbraun.com  

ВХ.№ 09 

23.01.2020 Г.  

10:20 Ч. 

10. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД 

УЛ.”Д-Р ИВАН БОГОРОВ” № 12,ГРАД ВАРНА   9002 

ТЕЛ.   052 602360   ФАКС   052 699060 

e.mail: elpak@elpak.bg 

ВХ.№ 10 

24.01.2020 Г.  

11:35 Ч. 

11. „САВЕНА БГ” ЕООД 

УЛ.”АМИ БУЕ” № 66, ОФИС 1;ГРАД СОФИЯ   1612 

ТЕЛ. 0888 615 098;ФАКС 02 8774194 

e.mail: office@savena.bg  

ВХ.№ 11 

24.01.2020 Г.  

11:40 Ч. 

12. ”СиТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

БУЛ.”ИСКЪРСКО ШОСЕ”7,ТЦ ЕВРОПА,СГР.6,ЕТ.3; 

ГР.СОФИЯ;1528;Т.02 9651710;ФАКС 02 975 16 00  

e.mail:  snt@snt.bg; 

ВХ.№ 12 

24.01.2020 Г.  

11:45 Ч. 

 

В изпълнение изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП, всички членове на 

комисията попълниха декларации, относно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП 

и чл.52 от ППЗОП.  

 

Комисията, след като се убеди, че предложенията са постъпили в срок, в 

запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост, пристъпи към тяхното 

отваряне, по реда на постъпването им, при което се констатира: 

 

1. В опаковка, с вх.№ 01/09.01.2020 г., депозирана в 11:10 ч. от „ПЕРФЕКТ 

МЕДИКА” ООД, ЕИК 833101609, със седалище и адрес на управление гр. Стара 

Загора, ул.”Новозагорско шосе” № 1, представлявано от Дамян Евелинов 

Обретенов – Управител, се съдържат: една опаковка документи за участие, 

съдържаща и техническото предложение за изпълнение на поръчката и един плик 

– Предлагани ценови параметри за ОП № 11 от спецификацията. 

Трима от членовете на комисията подписаха плика с ценовите параметри и 

техническото предложение, ведно с документите, приложени към него.  

Водещият заседанието оповести документите, съдържащи се в опаковката на 

участника и извърши проверка на съответствието им с приложения от участника 

mailto:office@infomed.bg
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опис. Комисията констатира съответствие на представените документи и 

изброените в приложения от участника опис. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в папката за съответствие 

с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от 

Възложителя. 

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи, комисията констатира: 

Участникът е представил един ЕЕДОП, подписан от задължените лица, с което е 

изпълнил разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1, т.1 и ал.2, т.3 

от ППЗОП, съгласно които е декларирал липсата на основания за отстраняване 

и съответствие с критериите за подбор.  

Представил е и Декларация за конфиденциалност. 

Комисията счита, че участникът е представил всички, изискващи се от 

Възложителя документи. Представената информация в заявлението за участие е 

пълна и участникът отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично 

състояние, поставени от Възложителя.  

Комисията допуска офертата на участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД за ОП № 11 до 

участие в процедурата. 

 

2. В опаковка, с вх.№ 02/21.01.2020 г., депозирана в 10:00 ч. от „МЕДИКЪЛ 

ИМИДЖ” ООД, ЕИК 130488072, със седалище и адрес на управление гр.София, 

1505, ул.”Франсис де Пресансе” № 15, представлявано от Марчела Стойчева 

Банова-Галровска - управител, се съдържат: една опаковка документи за 

участие, съдържаща и техническото предложение за изпълнение на поръчката и 

един плик – Предлагани ценови параметри за ОП № 12 от спецификацията. 

Трима от членовете на комисията подписаха плика с ценовите параметри и 

техническото предложение, ведно с документите, приложени към него.  

Водещият заседанието оповести документите, съдържащи се в опаковката на 

участника и извърши проверка на съответствието им с приложения от участника 

опис. Комисията констатира съответствие на представените документи и 

изброените в приложения от участника опис. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в папката за съответствие 

с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от 

Възложителя. 

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи, комисията констатира: 

Участникът е представил един ЕЕДОП, подписан от задълженото лице, с което е 

изпълнил разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1, т.1 и ал.2, т.3 

от ППЗОП, съгласно които е декларирал липсата на основания за отстраняване 

и съответствие с критериите за подбор.  

Комисията счита, че участникът е представил всички, изискващи се от 

Възложителя документи. Представената информация в заявлението за участие е 

пълна и участникът отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично 

състояние, поставени от Възложителя.  

Комисията допуска офертата на участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД за ОП № 12 до 

участие в процедурата. 

 

3. В опаковка, с вх.№ 03/18.01.2020 г., депозирана в 13:10 ч. от ”СИМЕНС 

ХЕЛТКЕЪР” ЕООД, ЕИК 203474500, със седалище и адрес на управление гр.София, 

ул.”Кукуш” № 2,  представлявано от управителите Тодор Сашков Воденичаров и 

Станислава Димитрова Христова – заедно, се съдържат: една папка документи 

за участие, в която се съдържа и техническото предложение за изпълнение на 

поръчката и един плик – Предлагани ценови параметри за ОП № 24 от 

спецификацията. 

Трима от членовете на комисията подписаха плика с ценовите параметри и 

техническото предложение, ведно с документите, приложени към него.  
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Водещият заседанието оповести документите, съдържащи се в опаковката на 

участника и извърши проверка на съответствието им с приложения от участника 

опис. Комисията констатира съответствие на представените документи и 

изброените в приложения от участника опис. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите за съответствие с 

критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от 

Възложителя.  

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи, комисията констатира: 

3.1. Участникът е представил на електронен носител ЕЕДОП, в двата формата, 

така както е било изискуемо от Възложителя.  

Представеният ЕЕДОП във формат PDF, обаче, не е подписан от задължените 

лица.  

3.2. Участникът е приложил Декларация-списък по образец, който не отговаря 

на образец № 4 от настоящата процедура, т.е. не е спазено изискването на 

Възложителя, вписано в Раздел 4, т.4.1. от документацията:  

„...офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в 

обявлението за откриване на процедурата и в настоящата документация и да бъде 

оформена при спазване на приложените към настоящата документация образци. 

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците 

и не могат да бъдат променяни от тях.“.  

3.3. В представения еЕЕДОП са допуснати следните НЕПЪЛНОТИ И ЛИПСИ: 

= В Част Втора: Информация за икономическия оператор, в Таблица А, на 

ред д) участникът е посочил, че може да представи удостоверение за платени 

данъци и социалноосигурителни вноски. В същото време, на следващия ред НЕ Е 

ПОСОЧИЛ електронния адрес на НАП, където тази информация е достъпна за 

Възложителя. 

= В част Трета: Основания за изключване, раздел В: „Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 

нарушение“, по отношение на следните основания за изключване: Управляване 

на активите от ликвидатор; Прекратена стопанска дейност, е посочен отговор 

„НЕ“ на въпросите: „Тази информация достъпна ли е ...“. Предвид това, че 

Търговският регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация 

и тя е публична и достъпна за Възложителя, следва отговорът на тези въпроси 

да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към базата данни. 

 

4. В опаковка, с вх.№ 04/21.01.2020 г., депозирана в 11:45 ч. от „ИНФОМЕД” 

ЕООД, ЕИК 121155656, със седалище и адрес на управление гр.София, 1463, 

бул.Витоша, №81, ет.4, представлявано от Петя Пламенова Арсова – търговски 

директор, пълномощник на управителя Калин Атанасов Киряков, се съдържат: 

една папка, в която са представени документи за доказване съотвествието на 

участника с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, пет 

папки - техническо предложение за изпълнение на поръчката и пет отделни 

плика – Предлагани ценови параметри за ОП № 5, № 6, № 7, № 20 и № 23 от 

спецификацията. 

Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с ценовите параметри и 

всички документи в папките с техническите му предложения.  

Водещият заседанието оповести документите, съдържащи се в опаковката на 

участника и извърши проверка на съответствието им с приложения от участника 

опис. Комисията констатира съответствие на представените документи и 

изброените в приложения от участника опис. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в папката за съответствие 

с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от 

Възложителя.  

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи, комисията констатира: 

Участникът е представил един еЕЕДОП, подписан от задължените лица. Приложил 

е и Декларация-списък по образец № 4 от документацията, с което е изпълнил 
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разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1, т.1 и ал.2, т.3 от ППЗОП. 

Участникът е декларирал надлежно липсата на основания за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор. 

Комисията счита, че участникът е представил всички, изискващи се от 

Възложителя документи. Представената информация в заявлението за участие е 

пълна и участникът отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично 

състояние, поставени от Възложителя.  

Комисията допуска офертата на участника „ИНФОМЕД” ЕООД до участие в 

процедурата за ОП № № 5,6,7,20,23. 

 

5. В опаковка, с вх.№ 05/22.01.2020 г., депозирана в 09:45 ч. от „ДРЕГЕР 

МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 040463419, със седалище и адрес на управление 

гр.София, 1164, район Лозенец, ул.”Джеймс Баучер” № 2, представлявано от 

инж. Евгени Симеонов Панчев – Управител, се съдържат: една папка, в която 

са представени документи за доказване съотвествието на участника с 

критериите за подбор и изискванията за лично състояние; три опаковки с 

документи, съдържащи техническите предложения за изпълнение на поръчката и 

три отделни плика – Предлагани ценови параметри за ОП №№ 9, 14 и 17 от 

спецификацията. 

Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с ценовите параметри и 

техническите предложения, ведно с документите, приложени към тях.  

Водещият заседанието оповести документите, съдържащи се в опаковката на 

участника и извърши проверка на съответствието им с приложения от участника 

опис. Комисията констатира съответствие на представените документи и 

изброените в приложения от участника опис. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в папката за съответствие 

с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от 

Възложителя.  

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи, комисията констатира: 

Участникът е представил един еЕЕДОП, подписан от задължените лица. Приложил 

е и Декларация-списък по образец № 4 от документацията, с което е изпълнил 

разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1, т.1 и ал.2, т.3 от ППЗОП. 

Участникът е декларирал надлежно липсата на основания за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор. 

Комисията счита, че участникът е представил всички, изискващи се от 

Възложителя документи. Представената информация в заявлението за участие е 

пълна и участникът отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично 

състояние, поставени от Възложителя.  

Комисията допуска офертата на участника „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД до 

участие в процедурата за ОП № № 9, 14 и 17. 

 

6. В опаковка, с вх.№ 06/23.01.2020 г., депозирана в 09:40 ч. от 

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на 

управление гр.София, 1750, район Младост, ж.к. Младост 1, блок 

28Б(ул.Димитър Моллов), представлявано от Йонка Христова Гетова-Христанова 

– Управител, се съдържат: една папка с документи за доказване съотвествието 

на участника с критериите за подбор и изискванията за лично състояние; 

четири папки, съдържащи техническите предложения за изпълнение на поръчката 

и четири отделни плика – Предлагани ценови параметри за ОП №№ 1, 2, 13 и 26 

от спецификацията. 

Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с ценовите параметри и 

техническите предложения, ведно с документите, приложени към тях.  

Водещият заседанието оповести документите, съдържащи се в опаковката на 

участника и извърши проверка на съответствието им с приложения от участника 

опис. Комисията констатира съответствие на представените документи и 

изброените в приложения от участника опис. 
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Комисията пристъпи към разглеждане на документите за съответствие с 

критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от 

Възложителя.  

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи, комисията констатира: 

Участникът е представил един еЕЕДОП, подписан от задължените лица. Приложил 

е и Декларация-списък по образец № 4 от документацията, с което е изпълнил 

разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1, т.1 и ал.2, т.3 от ППЗОП. 

Участникът е декларирал надлежно липсата на основания за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор. 

Комисията счита, че участникът е представил всички, изискващи се от 

Възложителя документи. Представената информация в заявлението за участие е 

пълна и участникът отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично 

състояние, поставени от Възложителя.  

Комисията допуска офертата на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

до участие в процедурата за ОП № № 91, 2, 13 и 26. 

 

7. В опаковка, с вх.№ 07/23.01.2020 г., депозирана в 09:42 ч. от ”КАНБЕРА 

ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 040206912, със седалище и адрес на управление 

гр.София, 1680, район Витоша, бул.”Тодор Каблешков”, № 61, вх.Б, ет.1, 

ап.19, представлявано от Евгени Апостолов Цанков и Марио Адам, заедно и 

поотделно, се съдържат: една папка, в която са представени документи по 

допустимост, съдържаща и техническото предложение за изпълнение на 

поръчката и един отделен плик – Предлагани ценови параметри за ОП № 8 от 

спецификацията. 

Трима от членовете на комисията подписаха плика с ценовите параметри и 

техническото предложение, ведно с документите, приложени към него.  

Водещият заседанието оповести документите, съдържащи се в опаковката на 

участника и извърши проверка на съответствието им с приложения от участника 

опис. Комисията констатира съответствие на представените документи и 

изброените в приложения от участника опис. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в папката за съответствие 

с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от 

Възложителя.  

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи, комисията констатира: 

7.1. Участникът е представил на електронен носител един еЕЕДОП, подписан с 

електронен подпис от задължените лица. Представеният от участника еЕЕДОП, 

обаче, е само във формат PDF, т.е.ЛИПСВА представен еЕЕДОП във формат/файл 

с разширение .XML, така както е било изискуемо от Възложителя:  

„Попълненият и подписан еЕЕДОП се предоставя на Възложителя на оптичен носител 

(флашка, диск и др.) в двата формата – PDF, подписан с електронен подпис от 

съответните лица и в XML - и се поставя в опаковката с офертата.“. 

7.2 В представения еЕЕДОП не са допуснати непълноти и липси. 

7.3. Участникът е приложил Декларация-списък по образец, който не отговаря 

на образец № 4 от настоящата процедура, т.е. не е спазено изискването на 

Възложителя, вписано в Раздел 4, т.4.1. от документацията:  

„...офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в 

обявлението за откриване на процедурата и в настоящата документация и да бъде 

оформена при спазване на приложените към настоящата документация образци. 

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците 

и не могат да бъдат променяни от тях.“.  

 

8. В опаковка, с вх.№ 08/23.01.2020 г., депозирана в 10:14 ч. от „МЕДИЛАБ -

С” ООД, ЕИК 203512634, със седалище и адрес на управление гр.София, 

ж.к.Мотописта, ул.”Силиврия” № 44-46, вх.Б, ап.1, представлявано от Светла 

Милкова Чилингирова – Управител, се съдържат: една папка документи по 
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допустимост; една папка - техническо предложение за изпълнение на поръчката 

и един плик – Предлагани ценови параметри за ОП № 25 от спецификацията. 

Трима от членовете на комисията подписаха плика с ценовите параметри и 

техническото предложение, ведно с документите, приложени към него.  

Водещият заседанието оповести документите, съдържащи се в опаковката на 

участника и извърши проверка на съответствието им с приложения от участника 

Списък на документите. Комисията констатира съответствие на представените 

документи и изброените в приложения от участника опис. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите за съответствие с 

критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от 

Възложителя.  

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи, комисията констатира: 

8.1. Участникът е представил на електронен носител един еЕЕДОП, подписан с 

електронен подпис от задълженото лице.  

Представеният от участника еЕЕДОП, обаче, е само във формат PDF, т.е. 

ЛИПСВА представен еЕЕДОП и във формат/файл с разширение .XML, така както е 

било изискуемо от Възложителя:  

„Попълненият и подписан еЕЕДОП се предоставя на Възложителя на оптичен носител 

(флашка, диск и др.) в двата формата – PDF, подписан с електронен подпис от 

съответните лица и в XML - и се поставя в опаковката с офертата.“. 

8.2. Участникът е представил и Декларация за конфиденциалност. 

8.3. Комисията установи следната ЛИПСА на информация: 

В ЕЕДОП - Част Трета „Основания за изключване“, в Таблица В „Основания, 

свързани с несъстоятелност,...“, на Редове „Несъстоятелност“, „Производство 

по несъстоятелност“, „Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно 

националното законодателство“; „Управляване на активите от ликвидатор“, 

Прекратена стопанска дейност“ е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази 

информация достъпна ли е ...“. Предвид това, че Търговският регистър към 

Агенцията по вписванията поддържа тази информация и тя е публична и 

достъпна за Възложителя, следва отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, 

като се посочи електронен адрес (URL) към базата данни. 

 

9. В опаковка, с вх.№ 09/23.01.2020 г., депозирана в 10:20 ч. от ”Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ” ЕООД, ЕИК 175016820, със седалище и адрес на управление гр.София, 

бул.”Христофор Колумб” № 64, Сграда А2, Офис 111,  представлявано само 

заедно от двама: от управителите Хорст Хайнц Щюер и Манфред Грегор Марле, 

или прокуристите Даниела Иванова Гидикова-Йовоган и Петър Цветанов Асенов, 

или от един управител и един прокурист,  се съдържат: една папка, в която 

са представени документи за доказване съотвествието на участника с 

критериите за подбор и изискванията за лично състояние, в която се съдържа 

и техническото предложение за изпълнение на поръчката и един отделен плик – 

Предлагани ценови параметри за ОП № 3 от спецификацията. 

Трима от членовете на комисията подписаха плика с ценовите параметри и 

техническото предложение, ведно с документите, приложени към него.  

Водещият заседанието оповести документите, съдържащи се в опаковката на 

участника и извърши проверка на съответствието им с приложения от участника 

опис. Комисията констатира съответствие на представените документи и 

изброените в приложения от участника опис. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в папката за съответствие 

с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от 

Възложителя.  

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи, комисията констатира: 

9.1. Участникът е представил на хартиен и на електронен носител един ЕЕДОП, 

подписан с електронен подпис от задължените лица.  
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Представеният от участника електронен еЕЕДОП, обаче, е само във формат PDF, 

т.е. ЛИПСВА представен еЕЕДОП и във формат/файл с разширение .XML, така 

както е било изискуемо от Възложителя:  

„Попълненият и подписан еЕЕДОП се предоставя на Възложителя на оптичен носител 

(флашка, диск и др.) в двата формата – PDF, подписан с електронен подпис от 

съответните лица и в XML - и се поставя в опаковката с офертата.“. 

9.2. В представения еЕЕДОП не са допуснати непълноти и липси. 

9.3. Участникът е приложил Декларация-списък по образец, който не отговаря 

на образец № 4 от настоящата процедура, т.е. не е спазено изискването на 

Възложителя, вписано в Раздел 4, т.4.1. от документацията:  

„...офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в 

обявлението за откриване на процедурата и в настоящата документация и да бъде 

оформена при спазване на приложените към настоящата документация образци. 

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците 

и не могат да бъдат променяни от тях.“.  

 

10. В опаковка, с вх.№ 10/24.01.2020 г., депозирана в 11:35 ч. от „ЕЛПАК 

ЛИЗИНГ” ЕООД, ЕИК 200872196, със седалище и адрес на управление гр.Варна, 

9002, ул.Д-р Иван Богоров 12, ет.2, представлявано от Пламен Антонов 

Калайджиев – Управител, се съдържат: една папка, в която са представени 

документи за доказване съотвествието на участника с критериите за подбор и 

изискванията за лично състояние, две папки - техническо предложение за 

изпълнение на поръчката и два отделни плика – Предлагани ценови параметри 

за ОП № 4 и за ОП № 16 от спецификацията. 

Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с ценовите параметри и 

техническите предложения, ведно с документите, приложени към тях.  

Водещият заседанието оповести документите, съдържащи се в опаковката на 

участника и извърши проверка на съответствието им с приложения от участника 

опис. Комисията констатира съответствие на представените документи и 

изброените в приложения от участника опис. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в папката за съответствие 

с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от 

Възложителя.  

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи, комисията констатира: 

10.1. Участникът е представил на електронен носител един еЕЕДОП, подписан с 

електронен подпис от задълженото лице. Приложил е и Декларация-списък по 

образец № 4 от документацията.  

10.2. В представения еЕЕДОП са допуснати следните НЕПЪЛНОТИ И ЛИПСИ: 

= В Част Втора: Информация за икономическия оператор, в Таблица А, на 

ред д) участникът е посочил, че може да представи удостоверение за платени 

данъци и социалноосигурителни вноски. В същото време, на следващия ред НЕ Е 

ПОСОЧИЛ електронния адрес на НАП, където тази информация е достъпна за 

Възложителя. 

 = В част Трета: Основания за изключване, раздел В: „Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 

нарушение“, по отношение на следните основания за изключване: 

Несъстоятелност; Производство по несъстоятелност; Споразумение с 

кредиторите; Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното 

законодателство; Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена 

стопанска дейност е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация 

достъпна ли е ...“. Предвид това, че Търговският регистър към Агенцията по 

вписванията поддържа тази информация и тя е публична и достъпна за 

Възложителя, следва отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи 

електронен адрес (URL) към базата данни. 

 

11. В опаковка, с вх.№ 11/24.01.2020 г., депозирана в 11:40 ч. от „САВЕНА 

БГ” ЕООД, ЕИК 200826569, със седалище и адрес на управление гр.София, 1612, 
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район Красно село, ж.к. Хиподрума, ул.Ами Буе № 66, ет.1, офис 1, 

представлявано от Димитър Тодоров Савов – Управител, се съдържат: една 

папка, в която са представени документи за доказване съотвествието на 

участника с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, 

съдържаща и техническото предложение за изпълнение на поръчката и един 

отделен плик – Предлагани ценови параметри за ОП № 16 от спецификацията. 

Трима от членовете на комисията подписаха плика с ценовите параметри и 

техническото предложение, ведно с документите, приложени към него.  

Водещият заседанието оповести документите, съдържащи се в опаковката на 

участника и извърши проверка на съответствието им с приложения от участника 

опис. Комисията констатира съответствие на представените документи и 

изброените в приложения от участника опис. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в папката за съответствие 

с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от 

Възложителя.  

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи, комисията констатира: 

11.1. Участникът е представил на електронен носител един ЕЕДОП, подписан от 

задълженото лице. Приложил е и Декларация-списък по образец № 4 от 

документацията.  

11.2. В представения еЕЕДОП са допуснати следните НЕПЪЛНОТИ И ЛИПСИ: 

= В Част Втора: Информация за икономическия оператор, в Таблица А, на 

ред д) участникът е посочил, че може да представи удостоверение за платени 

данъци и социалноосигурителни вноски. В същото време, на следващия ред НЕ Е 

ПОСОЧИЛ електронния адрес на НАП, където тази информация е достъпна за 

Възложителя. 

 = В част Трета: Основания за изключване, раздел В: „Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 

нарушение“, по отношение на следните основания за изключване: 

Несъстоятелност; Производство по несъстоятелност; Споразумение с 

кредиторите; е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация достъпна 

ли е ...“. Предвид това, че Търговският регистър към Агенцията по 

вписванията поддържа тази информация и тя е публична и достъпна за 

Възложителя, следва отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи 

електронен адрес (URL) към базата данни. 

 

12. В опаковка, с вх.№ 12/24.01.2020 г., депозирана в 11:45 ч. от ”С и Т 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 831131023, със седалище и адрес на управление гр.София, 

1528, район Искър, бул.”Искърско шосе” № 7, бл. ТЦ Европа, сграда 6, ет.3, 

представлявано от Васил Младенов Минев и Злати Стойчев Петров – заедно, се 

съдържат: една папка, в която са представени документи за доказване 

съотвествието на участника с критериите за подбор и изискванията за лично 

състояние, две папки с технически предложения за изпълнение на поръчката и 

два отделни плика – Предлагани ценови параметри за ОП № 10 и ОП № 22 от 

спецификацията. 

Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с ценовите параметри и 

техническите предложения, ведно с документите, приложени към тях.  

Водещият заседанието оповести документите, съдържащи се в опаковката на 

участника и извърши проверка на съответствието им с приложения от участника 

опис. Комисията констатира съответствие на представените документи и 

изброените в приложения от участника опис. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в папката за съответствие 

с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от 

Възложителя.  

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи, комисията констатира: 
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12.1. Участникът е представил отделни еЕЕДОП за двете обособени позици, за 

които участва в процедурата, така, както е било изискуемо от Възложителя. 

ЕЕДОП за ОП № 10 е подписан от задължените лица. Приложил е и Декларация-

списък по образец № 4 от документацията.  

12.2. Комисията установи следните НЕПЪЛНОТИ и ЛИПСА на информация: 

В ЕЕДОП за ОП № 10: 

= В Част Втора: Информация за икономическия оператор, в Таблица А, на 

въпроса „ИО микро-, малко или средно предприятие ли е?“ участникът е 

посочил отговор „НЕ“.  

Комисията изисква от участника да преразгледа своя отговор, във връзка със 

следните определения по Препоръка на Комисията на ЕС от 06.05.2003 г.:     

( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM%3An26026) 

определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).  

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети 

по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен 

баланс не надхвърля 43 милиона евро. 

= В Част Втора: Информация за икономическия оператор, в Таблица А, на 

ред д) участникът е посочил, че може да представи удостоверение за платени 

данъци и социалноосигурителни вноски. В същото време, на следващия ред НЕ Е 

ПОСОЧИЛ електронния адрес на НАП, където тази информация е достъпна за 

Възложителя. 

= В Част Трета „Основания за изключване“, в Таблица В „Основания, 

свързани с несъстоятелност,...“, на Ред „Управляване на активите от 

ликвидатор“, е посочен отговор „НЕ“ на въпроса: „Тази информация достъпна 

ли е ...“. Предвид това, че Търговският регистър към Агенцията по 

вписванията поддържа тази информация и тя е публична и достъпна за 

Възложителя, следва отговорът и на този въпрос да бъде „ДА“, като се посочи 

електронен адрес (URL) към базата данни. 

В ЕЕДОП за ОП № 22: 

 = представеният ЕЕДОП не е подписан с електронен подпис от 

задължените лица. 

 = В Част Втора: Информация за икономическия оператор, в Таблица А, на 

въпроса „ИО микро-, малко или средно предприятие ли е?“ участникът е 

посочил отговор „НЕ“.  

Комисията изисква от участника да преразгледа своя отговор, във връзка със 

следните определения по Препоръка на Комисията на ЕС от 06.05.2003 г.:      

( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM%3An26026) 

определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).  

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети 

по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен 

баланс не надхвърля 43 милиона евро. 

= В Част Трета „Основания за изключване“, в Таблица В „Основания, 

свързани с несъстоятелност,...“, на Ред „Управляване на активите от 

ликвидатор“, е посочен отговор „НЕ“ на въпроса: „Тази информация достъпна 

ли е ...“. Предвид това, че Търговският регистър към Агенцията по 

вписванията поддържа тази информация и тя е публична и достъпна за 

Възложителя, следва отговорът и на този въпрос да бъде „ДА“, като се посочи 

електронен адрес (URL) към базата данни. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM%3An26026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM%3An26026
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На основание и в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП, участниците, по отношение 

на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 

 

Комисията констатира, че за обособени позиции №15, №18, №19 и №21 от 

спецификацията по процедурата няма подадена нито една оферта в срока, 

определен от Възложителя в обявлението за обществената поръчка.  

 

След направените проверки и отбелязване на констатираното, приключи 

заседанието на Комисията. 

 

 

     Комисия: 

 

      Председател: .......... /Н.Муткуров/ 

  

     Членове: 

          1.......... /Д.Петрова/  

  

          2.......... /М.Коев/ 

 

       1.......... /И.Кисьов/  

  

          2.......... /Р.Комитова/ 

 

           

 

AOP
Text Box
ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.36а, ал.3 ОТ ЗОП.




