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П Р О Т О К О Л  №1

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 
ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет ’’Доставка на лабораторни 
реактиви и специфични консумативи за УМ Б А Л  "Царица Йоанна - И С У Л " ЕАД ’’. 
Процедурата е обявена с Решение № РД-03-14/02.03.2017 г. на Изпълнителния директор, 
публикувано в регистъра на АОП под №  00494-2016-0006.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-212/10.04.2017 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  Юрисконсулт

Членове: 1. доц. д-р Росица Вачева-Добревска. дм -  н-к „Лаборатория по
микробиология и вирусология“1

2. д-р Али Бедран -  н-к „Клинична лаборатория1’
3. д-р Александрина Милтенова -  н-к „Лаборатория по 

трасфузионна хематология11

патология11
4. д-р Иван Терзиев -  н-к „Отделение по обща и клинична

5. Даниела Минчева -  АО  в сектор Д ДП
6. Симеон Трифонов -  н-к сектор „Снабдяване”

На 10.04.2017 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото 
лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1. „Бул Био -  НЦЗПБ” ЕООД - оферта № 1/27.03.17 г. - 09:00 ч.
2. „Омнимед” О О Д -оферта № 2/03.04.2017 г. - 11:20 ч.
3. „Топ Диагностика” ООД - оферта № 3/05.04.2017 г. - 14:35 ч.
4. “Елит Медикал” ООД - оферта № 4/06.04.2017 г. - 11:35 ч.
5. ЕТ ”Биомед -  Николай Голомехов” - оферта № 5/06.04.2017 г. - 11:40 ч.
6. “Диахем” ООД - оферта № 6/07.04.2017 г. - 10:20 ч.
7. „Марвена Диагностика” ЕООД - оферта № 7/07.04.2017 г. - 10:25 ч.
8. “Медицинска Техника Инженеринг” ООД - оферта № 8/07.04.2017 г. - 10:50 ч.
9. „Перфект Медика” ООД - оферта № 9/07.04.2017 г. - 12:10 ч.
10. ’’Антисел България” ООД - оферта № 10/07.04.2017 г. - 12:15 ч.
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11. „Аквахим” АД - оферта№ 11/07.04.2017 г. - 12:30 ч.
12. “Елпак Лизинг” ЕООД - оферта № 12/07.04.2017 г. - 13:00 ч.
13. „Интер Бизнес 91” ЕООД - оферта № 13/07.04.2017 г. - 13:25 ч.
14. „Данс Фарма” ЕООД - оферта № 14/07.04.2017 г. - 13:45 ч.
15. ’’Диамед” ООД - оферта№ 15/07.04.2017 г. - 14:00 ч.
16. ’’Булмар М Л ” ООД - оферта № 16/07.04.2017 г. - 14:45 ч.
17. „Ридаком” ЕООД - оферта № 17/07.04.2017 г. - 15:00 ч.
18. ”Ай Ви Ди България” ООД - оферта № 18/07.04.2017 г. - 15:45 ч.
19. ”Елта 90М” ООД - оферта№ 19/07.04.2017 г. - 15:55 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени представители на 

участниците.

Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са представени 
в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до изтичане на крайния срок 
за подаване на оферти -  лично или чрез куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически предложения и 
отделни запечатани пликове с надпис “ Предлагани ценови параметри” , съобразно обособените 
позиции и номенклатурни единици, за които се участва, след което трима от нейните членове 
подписаха пликовете с надпис “ Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на 
участниците.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал. 
2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

Участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/. Критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции и 
на основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП Възложителят е допуснал възможността за представяне на 
един ЕЕДОП.

Техническата спецификация се състои от 7 обособени позиции, включващи различен брой 
номенклатурни единици. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част 
от номенклатурните единици от всяка обособена позиция. Оферирането по всички артикули, 
включени в номенклатурна единица е задължително.

1. Офертата на участника „Бул Био -  НЦЗПБ” ЕООД е за обособена позиция № 4
номенклатурна единица 9.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Бул Био -  НЦЗПБ” ЕООД до следващия етап на процедурата.

2. Офертата на участника „Омнимед” ООД е за обособена позиция №  2 номенклатурна 
единица 2.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното



състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Омнимед” ООД до следващия етап на процедурата.

3. Офертата на участника „Топ Диагностика” ООД е за обособена позиция № 7
номенклатурна единица 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Топ Диагностика” ООД до следващия етап на процедурата.

4. Офертата на участника “Елит Медикал” ООД е за обособена позиция №  3 номенклатурна 
единица 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска “Елит Медикал” ООД до следващия етап на процедурата.

5. Офертата на участника ЕТ ”Биомед -  Николай Голомехов” е за обособена позиция №  1
номенклатурна единица 3.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ЕТ ”Биомед -  Николай Голомехов” до следващия етап на процедурата.

6. Офертата на участника “Диахем” ООД е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 
2, 3, 4.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представените документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение на:
- представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП -  Приложение 
№1/. Информацията в Част III “ Основания за изключване” . Раздел Г „Други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 
орган или възложителя на държава членка” , в таблицата „Специфични национални основания 
за изключване" които са посочени в съответното обявление или в документацията за 
обществената поръчка?” -  в полето за „Отговор“ участникът е премахнал обозначените места, 
в които следва еднозначно с „Да“ и „Н е“ да се маркира правилния отговор. Вместо това е 
записано, че „ДиаХем" ООД не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим“ . Посоченото основание не е единственото специфично национално 
основание за изключване.
В офертата на участника липсва „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 
и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и информация относво правно-организационната форма, под която 
участникът осъществява дейността си” .
Участникът е представил „Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП” . Възложителя 
ще приеме за конфиденциална информацията, в предвидените от закона случаи.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът “Диахем” ООД следва да представи:
- Нов ЕЕДОП с коректно попълнено поле „Отговор“ и без изтривания в образеца на Част III, 
Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното



законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка". Новият ЕЕДОП 
следва да бъде подписан от лицето, представляващо участника по закон;
- Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относво правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.

7. Офертата на участника „Марвена Диагностика” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 5, 7, 11, 12, 13.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Марвена Диагностика” ЕООД до следващия етап на процедурата.

8. Офертата на участника “Медицинска Техника Инженеринг” ООД е за обособена позиция
№ 1 номенклатурни единици 1, 2, 4, 6 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 1. 
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска “Медицинска Техника Инженеринг” ООД до следващия етап на 
процедурата.

9. Офертата на участника „Перфект Медика” ООД е за обособена позиция № 7
номенклатурна единица 4.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Перфект Медика” ООД до следващия етап на процедурата.

10. Офертата на участника ’’Антисел България” ООД е за обособена позиция №  4 
номенклатурна единица 3, обособена позиция №  5 номенклатурна единица 1, обособена 
позиция № 6 номенклатурни единици 3, 5, 10 и обособена позиция № 7 номенклатурна 
единица 2.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Антисел България” ООД до следващия етап на процедурата.

11 • Офертата на участника „ Аквахим” АД е за обособена позиция № 2 номенклатурна единица 
1 и обособена позиция № 6 номенклатурна единица 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни, с 
изключение на представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП 
Приложение №Ц.
- Данните, изискуеми в Част II: “ Информация за икономическия оператор", таблица Б 
"Информация за представителите на икономическия оператор" са непълни, тъй като не са 
посочени за всички лица. представляващи участника, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 т. 4 от 
ППЗОП.



На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Аквахим” АД следва да представи нов ЕЕДОП, в който да 
бъдат вписани лицата, представляващи участника по закон, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2, 
т. 4 и т. 8 от ППЗОП, Част II: “ Информация за икономическия оператор“’, таблица Б 
“ Информация за представителите на икономическия оператор“’. Новият ЕЕДОП следва да бъде 
подписан от представителите, членовете на съвета на директорите и прокуристите на 
дружеството. В случай, че е налице необходимост от защита на личните данни или различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние на част от лицата, на основание чл. 41, ал.1 от 
ППЗОП, за информацията относно изискванията по чл. 54, ал. I, т.1, 2 и 7 на ЗОП лицата следва 
да попълнят и подпишат отделен ЕЕДОП.

12. Офертата на участника “Елпак Лизинг” ЕООД е за обособена позиция № 3 номенклатурна 
единица 1.
При отваряне офертата на участника комисията констатира, че същата не съответства на 
изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Беше установено, че в опаковката по чл. 47, ал. 2 от 
ППЗОП се съдържат документите по чл. 39 ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделен незапечатан 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Това противоречи на разпоредбата на чл. 47, 
ал. 3 от ППЗОП.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП комисията 
предлага участника “Елпак Лизинг” ЕООД да не се допусне и да бъде отстранен от участие в 
процедурата.
Мотиви:
Офертата на участника не съответства на изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. В опаковката 
по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП се съдържат документите по чл. 39 ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 
отделен незапечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

13.Офертата на участника „Интер Бизнес 91” ЕООД е за обособена позиция № 4
номенклатурни единици 10, 15, 19.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Интер Бизнес 91” ЕООД до следващия етап на процедурата.

14. Офертата на участника „Данс Фарма” ЕООД е за обособена позиция № 6 номенклатурна 
единица 6.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни, с 
изключение на представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП 
Прююжение №Ц.
- Данните, изискуеми в Част I “ Информация за процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и за възлагащия орган или възложителя” -  не са попълнени полетата ,.Отговор’“ на 
"Идентификация на възложителя” и „За коя обществена поръчка се отнася“’ . Тъй като този 
ЕЕДОП не е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП, откъдето 
информацията да бъде извлечена автоматично, задължение на участника е да попълни всички 
полета на Част I.
Участникът е представил „Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП” . Възложителя 
ще приеме за конфиденциална информацията, в предвидените от закона случаи.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът „Данс Фарма” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП с коректно



попълнени данни в Част I ‘‘Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 
възлагащия орган или възложителя”

15. Офертата на участника ’’Диамед” ООД е за обособена позиция № 4 номенклатурни 
единици 6, 7, 8, 18 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 2, 3.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни, с 
изключение на представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП 
Приложение №Ц.
- Данните, изискуеми в Част III: “  Основания за изключване“’, таблица Г “  Други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 
орган или възложителя на държава членка” е посочен отговор ..ДА” , но не са описани 
предприети мерки за реабилитиране по своя инициатива, в случай че се прилага някое 
специфично национално основание за изключване. Посочено е, че за участника не са налице 
обстоятелства по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДС и че не е свързано лице с друг участник. Така 
декларираната информация е непълна и противоречива.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът ’’Диамед” ООД следва да представи нов ЕЕДОП с коректно попълнени 
данни в Част III: “ Основания за изключване” , таблица Г “Други основания за изключване, които 
може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка’.

16. Офертата на участника ’’Булмар М Л ” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 8, 9, 10, 14, обособена позиция № 4 номенклатурна единица 1 и обособена позиция № 
6 номенклатурна единица 14.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Булмар М Л ”  ООД до следващия етап на процедурата.

17. Офертата на участника ’’Ридаком” ЕООД е за обособена позиция № 4 номенклатурни 
единици 5, 7, 9, 13, 20, 21 и обособена позиция № 6 номенклатурни единици 3, 7, 8, 12, 13. 
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представените документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са редовни. В офертата на 
участника липсва „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от 
ЗОП, както и информация относво правно-организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си“’ .

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът ’’Ридаком” ЕООД следва да представи „Списък на всички задължени 
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и информация относво правно- 
организационната форма, под която участникът осъществява дейността си“’ .

18. Офертата на участника ”Ай Ви Ди България” ООД е за обособена позиция № 6
номенклатурни единици 3, 6, 11.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представените документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са редовни. Участникът е 
представил „Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП“'. Възложителя ще приеме за



конфиденциална информацията, в предвидените от закона случаи. В офертата на участника 
липсва „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, 
както и информация относво правно-организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си” .

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът ”Ай Ви Ди България” ООД следва да представи „Списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и информация относво 
правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността си” .

19. Офертата на участника ”Елта 90М” ООД е за обособена позиция № 2 номенклатурна 
единица 1 и обособена позиция № 4 номенклатурни единици 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. 
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ”Елта 90М” ООД до следващия етап на процедурата.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по разглеждане и проверка на документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участниците за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Протоколът е подписан 
от председателя и членовете на комисията на J ^ . ,C y ..2 0 1 7 r .

Комисия:
Председател:

Членове:




