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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 публично състезание с предмет „Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ 
"Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД - 03 -27/15.06.2018 г. 
на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0011.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-351/10.07.2018 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:
Председател: Владимир Вълков - юрисконсулт
Членове: 1. м.с. Катя Димова - главна мед. Сестра

2. д-р. Светлана Лалова -  н-к сектор „ЕБХЦС”
3. Симеон Трифонов -  н-к отдел „Снабдяване”
4. Даниела Минчева - АС в сектор ДДП

На 10.07.2018 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. ЕТ “Мега Дез -Мария Лозанова” - оферта№  1/06.07.18 г. - 15:10 ч.
2. „Перун К К Б ” ЕООД -  оферта № 2/09.07.18г. - 10:45 ч.
3. „МЛ 92” ЕООД - оферта № 3/09.07.18г. - 12:55 ч.
4. Кооперация „Панда” -  оферта № 4/09.07.18г. - 16:00 ч.
5. „Агарта Ц М ” ЕООД -  оферта № 5/09.07.18г. - 16:15 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха 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, за които се участва, след което трима от нейните членове подписаха пликовете с 
надпис “Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на участниците.
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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/. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от 
Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният 
европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен 
вид. Тъй като в информационната система на ЕК за еЕЕДОП липсват националните процедури, 
до актуализацията на последната за тях ще е възможно да се използва само ЕЕДОП в WORD 
формат. Такъв образец е приложен в документацията за участие като Приложение № 1, и един 
от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово 
подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 
процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране 
на неговото съдържание /PDF формат/.

Техническата спецификация се състои от 6 обособени позиции. Всяка обособена позиция 
съдържа различен брой артикули. Всеки участник има право да представи оферта за една или за 
повече от една или за всички обособени позиции. Изискването за комплексност на обособените 
позиции е задължително. Обществената поръчка съдържа части, някои от които са включени в 
Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. На основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, 
Глава седма “Запазени поръчки”, Възложителят е отделил тези части в отделни обособени 
позиции- обособени позиции №№ 1, 2, 5 и 6. Списъкът на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 
1 от ЗОП, определен с Решение №591/18.07.2016 г. на МС на Р. България е списък на стоките и 
услугите, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното 
интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

Изискването за запазена поръчка е посочено в Обявлението, с което се оповестява 
откриването на процедурата, в Раздел III. 1.5. Лицата, които подават оферти за обособени 
позиции обособени позиции №№ 1, 2, 5 и 6 трябва да са вписани в регистъра на 
специализираните предприятия или кооперации на и за хора с увреждания най-малко три години 
преди датата на откриване на процедурата, и да отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 5 и ал. 6 
от ЗОП. На основание чл. 12, ал. 7 от ЗОП за обособени позиции обособени позиции №№ 1, 2, 5 
и 6 оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е 
запазена. Офертите на лицата по чл. 12, ал. 7 от ЗОП се разглеждат само ако няма допуснати 
оферти на лицата, за които поръчката е запазена, при спазване на разпоредбата на чл. 81, ал. 2 от 
ППЗОП.

1. Офертата на участника ЕТ “Мега Дез-Мария Лозанова” е за обособена позиция № 3
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Приложен е цифрово подписан ЕЕДОП (word формат) на оптичен носител. 
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 “Мега 
Дез-Мария Лозанова” до следващия етап на процедурата.

2. Офертата на участника „Перун ККБ” ЕООД е за обособени позиции №№ 3, 4. 
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Приложен е цифрово подписан ЕЕДОП (word формат) на оптичен носител. 
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 „Перун 
ККБ” ЕООД до следващия етап на процедурата.

3. Офертата на участника „МЛ 92” ЕООД е за обособена позиция № 3.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Приложен е цифрово подписан ЕЕДОП (word формат) на оптичен носител.



Приложеният цифрово подписан ЕЕДОП е по процедура на друг възложител. 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 относно правно-организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си'’.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи както следва:
- цифрово подписан ЕЕДОП (word формат) на оптичен носител за удостоверяване на 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по публично 
състезание с предмет „Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” 
ЕАД”.
- „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си”.

4. Офертата на участника Кооперация „Панда” е за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4.
Участникът не е вписан в регистъра на специализираните предприятия или кооперации на и за 
хора е увреждания.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Приложени са 7 бр. цифрово подписани ЕЕДОП (word формат) на оптичен 
носител. 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 „МТИ” 
ООД до следващия етап на процедурата.

5. Офертата на участника „Агарта ЦМ” ЕООД е за обособени позиции №№ 6, 7.
Участникът не е вписан в регистъра на специализираните предприятия или кооперации на и за 
хора с увреждания.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Приложен е цифрово подписан ЕЕДОП (word формат) на оптичен носител. 
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 „Агарта 
ЦМ” ЕООД до следващия етап на процедурата.

За обособени позиции №№ 1, 2, 5 и 6 няма подадени оферти от участници вписани в 
регистъра на специализираните предприятия или кооперации на и за хора с увреждания. На 
основание чл. 12, ал. 7 от ЗОП офертите на участниците Кооперация „Панда” и „Агарта ЦМ” 
ЕООД ще бъдат разгледани за съответните обособени позиции.

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 . 1x2. : .v.^-,.2018 г.

Комисия:
Председател:

Членове:

Заличено съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД


