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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 обществена поръчка с предмет: „Събиране, транспортиране и 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „ЦАРИЦА 
ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД-03-41/25.09.2019 г. на 
Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2019-0016.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-428/17.10.2019 г. на
Изпълнителния директор и е в състав, както следва:

Председател: д-р Светлана Лалова- н-к ЕБХЦС
Членове: 1. Владимир Вълков -  юрисконсулт

2. Даниела Минчева -  н-к сектор ДДП

На 17.10.2019 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. ’’ЕкоТрейд БГ” ООД - вх. № 1/16.10.2019 г. - 14:30 ч.
2. „Еф Си Си България” ЕООД - вх. № 2/16.10.2019 г. -15:50 ч.
3. „Огоста 2017” ООД - вх. № 3/16.10.2019 г. - 16:25 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха г-н Павел Димитров - упълномощен 
представител на участника „Еф Си Си България” ЕООД и г-н Димитър Попов -  управител 
на „Огоста 2017” ООД.

В Раздел VII „Разглеждане на офертите” от Документацията Възложителят е 
предвидил възможността да се приложи разглеждане по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и 
чл. 61 от ППЗОП при определянето на изпълнител по процедурата. Комисията обяви на 
присъстващите представители, че при разглеждане на документите ще се приложи реда на 
чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.
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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 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 технически предложения и ценови 
параметри, след което членовете на комисията, подписаха и оповестиха ценовите 
предложения на участниците. Присъстващите на заседанието представители се възползва 
от предвидената правната възможност, да подпише ценовите предложения, след което 
членовете на комисията подписаха техническите предложения на участниците.

Ценовото предложение изготвено по Приложение № 3, следва да съдържа цената 
на услугата по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 кг опасен болничен отпадък 
без ДДС. В цената следва са включени всички разходи на изпълнителя, свързани с 
изпълнението на поръчката /разходи за съпътстващи дейности по изпълнение на 
поръчката, както и други начисления, съгласно действащото законодателство/. Ценовите 
предложения на участниците са както следва:

1. Офертата на участникът ’’ЕкоТрейд БГ” ООД е за обособена позиция № 1: 
Предложението на участника за обособена позиция № 1 - “Събиране, транспортиране и 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, 
ал.1 от Наредба №1/09.02.2015 г.“
Цена на услугата по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 кг опасен болничен 
отпадък е 1.00 лв. без ДДС.

2. Офертата на участникът „Еф Си Си България” ЕООД е за обособени позиции №№ 1 и
2 :
Предложението на участника за обособена позиция № 1 - “Събиране, транспортиране и 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, 
ал.1 от Наредба №1/09.02.2015 г.“
Цена на услугата по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 кг опасен болничен 
отпадък е 1.10 лв. без ДДС.
Предложението на участника за обособена позиция № 2 - “Събиране, транспортиране и 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, 
ал.2 от Наредба №1/09.02.2015 г.“
Цена на услугата по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 кг опасен болничен 
отпадък е 1.60 лв. без ДДС.

3. Офертата на участникът „Огоста 2017” ООД е за обособена позиция № 1: 
Предложението на участника за обособена позиция № 1 - “Събиране, транспортиране и 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, 
ал.1 от Наредба №1/09.02.2015 г.“
Цена на услугата по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 кг опасен болничен 
отпадък е 1.15 лв. без ДДС.

С това приключи публичната част от заседанието. Комисията продължи своята 
работа с разглеждане и проверка на финансовите предложения за съответствие с 
изискванията на документацията.

Ценовите предложения на участниците ’’ЕкоТрейд БГ” ООД, „Еф Си Си 
България” ЕООД, „Огоста 2017” ООД отговарят на изискванията на Възложителя 
заложени в документацията и комисията единодушно РЕШИ:



Допуска ’’ЕкоТрейд БГ” ООД, „Еф Си Си България” ЕООД, „Огоста 2017” ООД до
разглеждане на техническите предложения.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на 
участниците. Техническото предложение следва да бъде изготвено по Приложение № 2 от 
документацията:

Техническите предложения на участниците са както следва:

1. Офертата на участникът ’’ЕкоТрейд БГ” ООД е за обособена позиция № 1 и съдържа 
техническо предложение, което е изготвено по Приложение № 2 и е в съответствие с 
документацията.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’ЕкоТрейд БГ” ООД до следващият етап в процедурата.

2. Офертата на участникът „Еф Си Си България” ЕООД е за обособени позиции №№ 1 и 
2 и съдържа две технически предложения, който са изготвени по Приложение № 2 и са в 
съответствие с документацията.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Еф Си Си България” ЕООД до следващият етап в процедурата.

3. Офертата на участникът „Огоста 2017” ООД е за обособена позиция № 1 и съдържа 
техническо предложение, което е изготвено по Приложение № 2 и е в съответствие с 
документацията.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Огоста 2017” ООД до следващият етап в процедурата.

Комисията пристъпи към подреждане на ценовите оферти на участниците в низходящ ред 
за обособените позиции съобразно избрания критерий за възлагане. Класирането на 
участниците ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена» на услугата 
по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 кг. опасен болничен отпадък.

Обособена позиция № 1 - “Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични 
отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредба №1/09.02.2015 г.“
1. Оферта на участника ’’ЕкоТрейд БГ” ООД за обособената позиция - Цена на услугата 
по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 кг опасен болничен отпадък е 1.00 лв. 
без ДДС.
2. Оферта на участника „Еф Си Си България” ЕООД за обособената позиция - Цена на 
услугата по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 кг опасен болничен отпадък е 
1.10 лв. без ДДС.
3. Оферта на участника „Огоста 2017” ООД за обособената позиция - Цена на услугата 
по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 кг опасен болничен отпадък е 1.15 лв. 
без ДДС.

Обособена позиция № 2 - “Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични 
отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба №1/09.02.2015 г.“
1. Оферта на участника „Еф Си Си България” ЕООД за обособената позиция - Цена на 
услугата по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 кг опасен болничен отпадък е 
1.60 лв. без ДДС.

В съответствие с чл. 61, т. 7 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на посочените по-горе 
участници в низходящ ред за съответната обособена позиция.

Минимални изисквания относно заложени в документацията:



1. Годност (правоспособност) на участниците за упражняване на професионална 
дейност за обособени позиции №№1 и 2:

> Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, съгласно чл. 35, ал. 
3 от ЗУО. В регистрационния документ трябва да фигурират всички кодове на опасни 
отпадъци, генерирани от дейността на Възложителя, и попадащи в обхвата на съответната 
обособена позиция /съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на 
отпадъците, издадена от МОСВ и M3 (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.)/;

> Разрешение за извършване на дейности по третиране на опасни отпадъци 
съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗУО, издадено по реда на Глава Пета, Раздел I от ЗУО или 
комплексно разрешително, издадено по реда на Глава VII, Раздел II от Закона за 
опазване на околната среда. В Разрешението /комплексното разрешително следва да 
фигурират всички кодове на опасни отпадъци, генерирани от дейността на Възложителя, и 
попадащи в обхвата на съответната обособена позиция /съгласно Наредба № 2 от 
23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от МОСВ и M3 (обн., ДВ, бр. 66 от 
2014 г.)/.

Минимални изисквания относно техническите и професионалните способности на 
участниците в процедурата за обособена позиция № 1:
Участниците следва да разполагат с минимум двама водачи на МПС, преминали курс на 
професионално обучение и притежаващи валидно ADR свидетелство за превоз на опасни 
товари /или еквивалентно/ и минимум един лицензиран консултант, отговарящ за 
безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно нормативните 
изисквания за квалификация.
Участниците следва да разполагат с минимум две транспортни средства, които ще се 
използват за превоз на опасни товари с капацитет не по-малко от 12 контейнера от 240 л. 
Участниците следва да разполагат с минимум 35 броя оборотни пластмасови контейнери 
за съхранение на отпадъците с вместимост 240 л., които ще бъдат предоставени на 
Възложителя за безвъзмездно ползване при изпълнение на поръчката.
Участниците трябва да притежават сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с 
обхват услугите по предмета на поръчката, валиден към датата на подаване на офертата. 
Участниците трябва да притежават сертификат, удостоверяващ съответствието им със 
стандарти за ефективна система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 или 
еквивалентен, с обхват услугите по предмета на поръчката, валиден към датата на 
подаване на офертата.
Участниците трябва да притежават сертификат BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен 
за разработена и внедрена интегрирана система за безопасни условия на труд, с обхват 
услугите по предмета на поръчката, валиден към датата на подаване на офертата.

Минимални изисквания относно техническите и професионалните способности на 
участниците в процедурата за обособена позиция № 2:
Участниците следва да разполагат с минимум двама водачи на МПС, преминали курс на 
професионално обучение и притежаващи валидно ADR свидетелство за превоз на опасни 
товари /или еквивалентно/ и минимум един лицензиран консултант, отговарящ за 
безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно нормативните 
изисквания за квалификация.
Участниците следва да разполагат с минимум две транспортни средства, които ще се 
използват за превоз на опасни товари с капацитет не по-малко от 12 контейнера от 240 л. 
Участниците следва да разполагат с минимум 25 броя оборотни пластмасови контейнери 
за съхранение на отпадъците с вместимост 240 л., които ще бъдат предоставени на 
Възложителя за безвъзмездно ползване при изпълнение на поръчката.

1, ’’ЕкоТрейд БГ” ООД:
Предоставените документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор за 
обособена позиция № 1 са както следва:
1 .Опис на представените документи;



2.Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представен е ЕЕДОП на хартия. На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП 
Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид 
по образец, утвърден с акт на Европейската комисия, който следва да е подписан с 
електронен подпис от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от 
ЗОП в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП и представен на 
подходящ оптичен носител. В ЕЕДОП участникът не е посочил пълната изискуема 
информация в т. 2) от таблица В: “Технически и професионални способности”, част IV 
,.Критерии за подбор" от ЕЕДОП - списък с имената на лицата, които ще отговарят за 
изпълнението на услугата, както и данни за професионалната им квалификация и 
правоспособност - №-ра на ADR свидетелството за превоз на опасни товари /или 
еквивалентно/, датата на издаването му и срока на валидност, №-рата на лицензите. 
Участникът не е декларирал, че разполага с минимум един лицензиран консултант, 
отговарящ за безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно 
нормативните изисквания за квалификация.

Участникът ’’ЕкоТрейд БГ” ООД следва да представи нов Единен европейски документ 
за обществени поръчки с информация относно личното състояние и критериите за подбор 
/ЕЕДОП/ електронен вид с посочване на пълната изискуема информация в т. 2) от 
таблица В: “Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор" от 
ЕЕДОП - списък с имената на лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугата, 
както и данни за професионалната им квалификация и правоспособност - №-ра на ADR 
свидетелството за превоз на опасни товари /или еквивалентно/, датата на издаването му и 
срока на валидност, както и №-ра на лиценза на един лицензиран консултант, 
отговарящ за безопасното транспортиране на отпадъците е валиден лиценз, съобразно 
нормативните изисквания за квалификация. ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан с 
електронен подпис от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от 
ЗОП и приложен на магнитен носител /диск/.

2, „Еф Си Си България” ЕООД
Предоставените документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са 
както следва:
За обособена позиция № 1:
ЕОпис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и 
приложен на магнитен носител /диск/ на „Еф Си Си България” ЕООД
3. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан само от единият управител и приложен на магнитен носител /диск/ на "Био - 
С" ООД.
4. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/ на ЕкоСейф“ ООД
5..Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид -  които не е 
цифрово подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от 
ЗОП в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП и приложен на 
магнитен носител /диск/ на " Лумакс Транс" ЕООД.
6. Договор между „А.С.А. България” ЕООД и „Костинброд Еко” АД за оползотворяване 
на резрешените за това кодове отпадъци, ведно с Анекси №№ 1 и 2 между „Еф Си Си 
България” ЕООД и „Костинброд Еко” АД.



За обособена позиция № 2:
l.Orrac на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и 
приложен на магнитен носител /диск/ на „Еф Си Си България” ЕООД
3. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОЕ1/ в електронен вид - цифрово 
подписан само от единият управител и приложен на магнитен носител /диск/ на "Био - 
С" ООД.
4. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/ на ЕкоСейф“ ООД
5..Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид -  които не е 
цифрово подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от 
ЗОП в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП и приложен на 
магнитен носител /диск/ на " Лумакс Транс" ЕООД.

В предоставените ЕЕДОПи от участника „Еф Си Си България” ЕООД се съдържа 
идентична информация и за двете обособени позиции, както следва:
Подизпълнители:

> „ЕкоСейф“ ООД - подизпълнител с дял на участие до 54,14 % от общия обем на 
обществената поръчка. "ЕкоСейф" ООД ще отговаря за оползотворяването на опасни 
болнични отпадъци с код 180103*, 180101, 180102, 180106*, 180108*. Опасен отпадък с 
код 180104 ще се обезврежда от "Еф Си Си България" ЕООД по договор с "Костинброд 
Еко" АД, приложен към настоящата оферта.

> "Био - С" ООД - подизпълнител- с дял на участие до 10% от общия обем на 
поръчката. "Био - С" ООД ще отговаря за извършване на дейности по транспортиране на 
опасни болнични отпадъци.
Раздел: Годност, част IV „Критерии за подбор":
Регистрационен документ № 12-РД-00000794-12/21.02.2019 г., издаден по реда на чл. 35, 
ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, публикуван в Електронния Регистър на 
лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци - поддържа се от 
Изпълнителна агенция по околна среда.
Технически лица или органи за контрол на качеството:

> Веселин Василев Лазаров, правоспособен водач, извършващ превоз на опасни 
товари и притежаващ документ за правоспособност-ADR свидетелство № 076399, 
валидно до 24.11.2021 г.

> Васил Димитров Тотев, правоспособен водач, извършващ превоз на опасни товари 
и
притежаващ документ за правоспособност-ADR свидетелство № 094485, валидно до 
18.07.2024 г.

> Венцислав Димитров Тонев, правоспособен водач, извършващ превоз на опасни 
товари и притежаващ документ за правоспособност-ADR свидетелство № 094867, 
валидно до 08.08.2024 г.

> Петрун Станиславов Станчев, правоспособен водач, извършващ превоз на опасни 
товари и притежаващ документ за правоспособност-ADR свидетелство № 092918, 
валидно до 18.04.2024 г.
Инструменти, съоръжения или техническо оборудване:

> Специализиран автомобил за превоз на опасни товари.Ивеко Тракер 
AD190T36W, с per. № СА9316ТМ - 1 бр. собствен.

> Специализиранавтомобил за превоз на опасни товари, МАН 18.430 ЛЛСУ, с per. № 
СА1258МА - 1 бр. собствен.

> Специализиран автомобил за превоз на опасни товари.МАН 26.413 ФНЛЦ, с per. № 
Р4694ВМ - 1 бр. под наем от "Лумакс Транс" ЕООД.



> Специализиран автомобил за превоз на опасни товари, Сканиа, с per. № Р0947ВС - 
1 бр. под наем от "Лумакс Транс" ЕООД.

> Специализиран товарен автомобил за превоз на опасни товари, марка: Форд,
модел: Транзит, регистрационен номер: Н4080ВР - 1 бр. - на подизпълнителя
"Био - С" ООД.

> Специализиран товарен автомобил за превоз на опасни товари, марка: Ивеко, 
модел: 35 С 14 В, регистрационен номер: Н3363ВХ -  1 бр. - на подизпълнител "Био - С" 
ООД.

> Мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци - Inciner 8 18-1000, модел 
CEINCINERATOR 18-1000C/WEcoFlamBurners, сериен номер: INCIN8(MED)845 -  на 
подизпълнител "ЕкоСейф" ООД.

> Пластмасови контейнери за съхранение на отпадъците, вместимост 240 л. - 60 бр. 
собствени (35 бр. за обособена позиция № 1 и 25 бр. за обособена позиция № 2), които ще 
бъдат предоставени за безвъзмездно ползване от страна на Възложителя 
Сертификати:

> Сертификат ISO 9001:2015 с № 112606А, дата на издаване: 29.08.2017 г., срок на 
валидност: 28.08.2020 г.

> Сертификат OHSAS 18001:2007 с № 172606С, дата на издаване: 19.08.2017 г., срок 
на валидност: 18.08.2020 г.

> Сертификат ISO 14001:2015 с № 112606В, дата на издаване: 29.08.2017 г., срок на 
валидност: 28.08.2020 г.

Участникът не е декларирал наличие на един лицензиран консултант, отговарящ за 
безопасното транспортиране на отпадъците е валиден лиценз, съобразно нормативните 
изисквания за квалификация относимо за обособени позиции №№ 1 и 2.
Участникът не е декларирал наличие на Разрешение за извършване на дейности по 
третиране на опасни отпадъци съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗУО, издадено по реда на Глава 
Пета, Раздел I от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава VII, 
Раздел II от Закона за опазване на околната среда за код 180104 в обособена позиция № 
1.

Участникът „Еф Си Си България” ЕООД следва да представи нови Единни европейски 
документи за обществени поръчки с информация относно личното състояние и 
критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид както следва:

За обособена позиция № 1:
С посочване на пълната изискуема информация в т. 2) от таблица В: “Технически и 
професионални способности”, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП - списък с 
имената на лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугата, както и данни за 
професионалната им квалификация и правоспособност - №-ра на ADR свидетелството за 
превоз на опасни товари /или еквивалентно/, датата на издаването му и срока на 
валидност, както и името и №-ра на лиценза на един лицензиран консултант, 
отговарящ за безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно 
нормативните изисквания за квалификация, следва да бъде декларирано наличие на 
Разрешение за извършване на дейности по третиране на опасни отпадъци съгласно 
чл. 35, ал. 1 от ЗУО, издадено по реда на Глава Пета, Раздел I от ЗУО или комплексно 
разрешително, издадено по реда на Глава VII, Раздел II от Закона за опазване на околната 
среда за код 180104. ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан с електронен подпис от 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и приложен на 
магнитен носител /диск/.

За обособена позиция № 2:
С посочване на пълната изискуема информация в т. 2) от таблица В: “Технически и 
професионални способности”, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП - списък с 
имената на лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугата, както и данни за 
професионалната им квалификация и правоспособност - №-ра на ADR свидетелството за



превоз на опасни товари /или еквивалентно/, датата на издаването му и срока на 
валидност, както и името и №-ра на лиценза на един лицензиран консултант, отговарящ 
за безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно нормативните 
изисквания за квалификация. ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан е електронен 
подпис от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и 
приложен на магнитен носител /диск/.

В предоставените ЕЕДОПи от подизпълнителя „ЕкоСейф“ ООД, се съдържа идентична 
информация и за двете обособени позиции, както следва:
Раздел: Годност, част IV „Критерии за подбор":
Регистрационен документ № 03-ДО-()()()()0666-00/23.08.2019 г., издаден по реда на чл. 35, 
ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, публикуван в Електронния регистър на 
лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци - поддържа се от 
Изпълнителна агенция по околна среда.
Инструменти, съоръжения или техническо оборудване
Мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци - Inciner 818-1000, модел 
Ceincinerator 18-1000C/WEcoFlamBurners, сериен номер: INCIN8 (MED) 845 
Сертификати:

> EN ISO 9001:2015 - 13994,
> BS OHSAS 18001:2007 - 0-1293
> EN ISO 14001:2015 - Е2654

Не са посочени данни за дата на издаване и срок на валидност на сертификатите.

Подизпълнителят „ЕкоСейф“ ООД следва да представи за обособена позиция № 1 нов
Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид, с коректно посочени дати 
на издаване и валидност на сертификати ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 и ISO 
14001:2015. ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от 3011 и приложен на магнитен 
носител /диск/.

В предоставените ЕЕДОПи от подизпълнителя "Био-С" ООД, се съдържа идентична
информация и за двете обособени позиции, както следва:
Част II: Информация за икономическия оператор Б: Информация за
представителите на икономическия оператор
Посочена е информация само за единия управител - Петрун Станиславов Станчев 
Раздел: Годност, част IV „Критерии за подбор":
Регистрационен документ № 15-РД-294-05/14.10.2019 г., издаден по реда на чл. 35, ал. 3 и 
5 от Закона за управление на отпадъците, публикуван в Електронния регистър на лицата, 
притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци - поддържа се от 
Изпълнителна агенция по околна среда.
Технически лица или органи за контрол на качеството:

> Петрун Станиславов Станчев - ADR - свидетелство за водач, превозващ опасни 
товари № 092918, валидно до 18.04.2024 г.
Инструменти, съоръжения или техническо оборудване:

> Товарен автомобил, марка: Форд, модел: Транзит, регистрационен номер: Н4080ВР 
- 1 бр. собствен;

> Товарен автомобил, марка: Ивеко, модел: 35С14В, регистрационен номер: 
Н3363ВХ - 1 бр. собствен;
Сертификати:

> ISO 9001:2005 с № В3901113/23.09.2019 г.
> OHSAS 18001:2007 с № В 3901113 - ОН/23.09.2019 г.
> ISO 14001:2005 с№ В3901113 - Е /23.09.2019 г.

Така посочени датите на сертификатите не става ясно дали следва да се приемет като дата 
на издаване или срок на валидност.



Подизпълнителят "Био-С" ООД следва да представи нови Единни европейски 
документи за обществени поръчки с информация относно личното състояние и 
критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид както следва:

За обособена позиция № 1:
С коректно попълнени данни в Част II: Информация за икономическия оператор Б: 
Информация за представителите на икономическия оператор, както и дати на издаване и 
валидност на сертификати ISO 9001:2005, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2005. ЕЕДОП 
следва да бъде цифрово подписан с електронен подпис от всички задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОИ и приложен на магнитен носител /диск/.

За обособена позиция № 2:
С коректно попълнени данни в Част II: Информация за икономическия оператор Б: 
Информация за представителите на икономическия оператор, ЕЕДОП следва да бъде 
цифрово подписан с електронен подпис от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОИ и приложен на магнитен носител /диск/.

В предоставените ЕЕДОПи от участника „Еф Си Си България” ЕООД „Лумакс Транс“ 
ЕООД не е посочен нито като подизпълнител нито като трето лице. В предоставените 
ЕЕДОПи от „Лумакс Транс“ ЕООД, се съдържа идентична информация и за двете 
обособени позиции, както следва:
Инструменти, съоръжения или техническо оборудване:

> Специализиран автомобил за превоз на опасни товари, МАН 26.413 ФНЛЦ, с per. 
№ Р4694ВМ - собствен.

> Специализиран автомобил за превоз на опасни товари, Сканиа, с per. № Р0947ВС - 
собствен.

В случай, че участникът „Еф Си Си България” ЕООД ше използва капацитета на 
„Лумакс Транс“ ЕООД (за обособена позицие №1 и/или обособена позиция № 2) като 
трето лице или като подизпълнител, двата единин европейски документи за обществени 
поръчки с информация относно личното състояние и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в 
електронен вид следва да бъдат цифрово подписани с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и приложени на 
магнитни носители /диск/.

С Писмо Изх. № 1043 -  1/25.10.2019 г. на основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП
комисията изиска от участникът ’’ЕкоТрейд БГ” ООД да представи нов ЕЕДОП в 
електронен вид с посочване на пълната изискуема информация в т. 2) от таблица В: 
“Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП - 
списък с имената на лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугата, както и 
данни за професионалната им квалификация и правоспособност - №-ра на ADR 
свидетелството за превоз на опасни товари /или еквивалентно/, датата на издаването му и 
срока на валидност, както и №-ра на лиценза на един лицензиран консултант, 
отговарящ за безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно 
нормативните изисквания за квалификация. ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан с 
електронен подпис от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от 
ЗОП и приложен на магнитен носител /диск/.

Преди изтичане на законоустановения срок с писмо Вх. № 2240 -  1/31,10,2019 г. 
участникът ’’ЕкоТрейд БГ” ООД представи изискания документ.
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представения, 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от Възложителя, установи, че офертата на ’’ЕкоТрейд БГ” ООД съответства с критериите 
за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:



допуска ’’ЕкоТрейд БГ” ООД до класиране за обособена позиция № 1.

С Писмо Изх. № № 1043 -  2/25.10.2019 г. г. на основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП
комисията изиска от участникът „Еф Си Си България” ЕООД да представи както 
следва:
1. Участникът „Еф Си Си България" ЕООД следва да представи нови Единни европейски 
документи за обществени поръчки с информация относно личното състояние и 
критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид както следва:

За обособена позиция № 1:
С посочване на пълната изискуема информация в т. 2) от таблица В: “Технически и 

професионални способности”, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП - списък с 
имената на лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугата, както и данни за 
професионалната им квалификация и правоспособност - №-ра на ADR свидетелството за 
превоз на опасни товари /или еквивалентно/, датата на издаването му и срока на 
валидност, както и името и №-ра на лиценза на един лицензиран консултант, отговарящ за 
безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно нормативните 
изисквания за квалификация, следва да бъде декларирано наличие на Разрешение за 
извършване на дейности по третиране на опасни отпадъци съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗУО, 
издадено по реда на Елава Пета, Раздел I от ЗУО или комплексно разрешително, издадено 
по реда на Елава VII, Раздел II от Закона за опазване на околната среда за код 180104. 
ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан с електронен подпис от всички задължени лица 
по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и приложен на магнитен носител /диск/.

За обособена позиция № 2:
С посочване на пълната изискуема информация в т. 2) от таблица В: “Технически и 

професионални способности”, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП - списък с 
имената на лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугата, както и данни за 
професионалната им квалификация и правоспособност - №-ра на ADR свидетелството за 
превоз на опасни товари /или еквивалентно/, датата на издаването му и срока на 
валидност, както и името и №-ра на лиценза на един лицензиран консултант, отговарящ за 
безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно нормативните 
изисквания за квалификация. ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан с електронен 
подпис от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и 
приложен на магнитен носител /диск/.

2. Подизпълнителят „ЕкоСейф“ ООД следва да представи за обособена позиция № 1 нов 
Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид, с коректно посочени дати 
на издаване и валидност на сертификати ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 и ISO 
14001:2015. ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и приложен на магнитен 
носител /диск/.

3. Подизпълнителят "Био-С" ООД следва да представи нови Единни европейски 
документи за обществени поръчки с информация относно личното състояние и 
критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид както следва:

За обособена позиция № 1:
С коректно попълнени данни в Част II: Информация за икономическия оператор Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор, както и дати на издаване и 
валидност на сертификати ISO 9001:2005, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2005. ЕЕДОП 
следва да бъде цифрово подписан с електронен подпис от всички задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и приложен на магнитен носител /диск/.

За обособена позиция № 2:
С коректно попълнени данни в Част II: Информация за икономическия оператор Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор, ЕЕДОП следва да бъде 
цифрово подписан с електронен подпис от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и приложен на магнитен носител /диск/.



4. В случай, че участникът „Еф Си Си България” ЕООД ше използва капацитета на 
„Лумакс Транс“ ЕООД (за обособена позиция №1 и/или обособена позиция № 2) като 
трето лице или като подизпълнител, двата единни европейски документи за обществени 
поръчки с информация относно личното състояние и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в 
електронен вид следва да бъдат цифрово подписани с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55. ал. 3 от ЗОП и приложени на 
магнитни носители /диск/.

След изтичане на законоустановения срок с писмо Вх. № 2210 -  2/04.11.2019 г. 
участникът „Еф Си Си България” ЕООД представи документи за обособена позиция № 
2 .

Изисканите от участника документи са постъпили след изтичане на законоустановения 
срок от пет работни дни. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно 
РЕШИ:
Не допуска „Еф Си Си България” ЕООД до класиране за обособени позиции №№ 1, 2.

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. ”б” от ЗОП предлага на Възложителя „Еф Си Си 
България” ЕООД да не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за за 
обособени позиции №№ 1, 2.
Мотиви:
Участникът не е представил изискуемите документи за обособена позиция № 1. За 
обособена позиция № 2 представените документи са постъпили след изтичане на 
законоустановения срок от пет работни дни.

Комисията пристъпи към повторно подреждане на ценовите оферти на участниците в 
низходящ ред за обособена позиция № 1 съобразно избрания критерий за възлагане.

Обособена позиция № 1 - “Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични 
отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредба №1/09.02.2015 г.“

1. Оферта на участника ’’ЕкоТрейд БГ” ООД за обособената позиция - Цена на услугата 
по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 кг опасен болничен отпадък е 1 .0 0  лв. 
без ДДС.
2. Оферта на участника „Огоста 2017” ООД за обособената позиция - Цена на услугата 
по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 кг опасен болничен отпадък е 1.15 лв. 
без ДДС.

В съответствие с чл. 61, т. 7 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на „Огоста 2017” 
ООД.

„Огоста 2017” ООД:
Предоставените документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор за 
обособена позиция № 1 са както следва:
1.0пис на представените документи;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представен е ЕЕДОП на хартия. На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП 
Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по 
образец, утвърден с акт на Европейската комисия, който следва да е подписан с 
електронен подпис от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от 
ЗОП в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП и представен на



подходящ оптичен носител. В представеният еЕЕДОП в полето „Прилагат ли се 
специфичните национални основания за изключване“ участникът е отбелязал отговор 
..Да” и е декларирал липса на всички специфични основания за отстраняване. При отговор 
„да“ участникът трябва да посочи конкретното обстоятелство за отстраняване, както и 
евентуално предприетите мерки за надеждност.

Участникът „Огоста 2017” ООД следва да представи нов Единен европейски документи 
за обществени поръчки с информация относно личното състояние и критериите за подбор 
/ЕЕДОП/ в електронен вид с коректно попълнени данни в полето „Прилагат ли се 
специфичните национални основания за изключване“ където участникът е отбелязал 
отговор ..Да” и е декларирал липса на всички специфични основания за отстраняване. При 
отговор „да“ участникът трябва да посочи конкретното обстоятелство за отстраняване, 
както и евентуално предприетите мерки за надеждност. Новият еЕЕДОП следва да бъде 
подписан с електронни подписи от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 
3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и представен на подходящ оптичен носител.

С Писмо Изх. № № 1071/04.11.2019 г. г. на основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП
комисията изиска от участникът „Огоста 2017” ООД да представи нов Единен 
европейски документи за обществени поръчки с информация относно личното състояние 
и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид с коректно попълнени данни в полето 
„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“ където участникът 
е отбелязал отговор „Да” и е декларирал липса на всички специфични основания за 
отстраняване. При отговор „да“ участникът трябва да посочи конкретното обстоятелство 
за отстраняване, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. Новият еЕЕДОП 
следва да бъде подписан с електронни подписи от всички задължени лица по смисъла на 
чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и представен на подходящ оптичен носител.

Преди изтичане на законоустановения срок с писмо Вх. № 2274 /07,11,2019 г. 
участникът „Огоста 2017” ООД представи изискания документ.
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представения, 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от Възложителя, установи, че офертата на „Огоста 2017” ООД съответства с критериите 
за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска „Огоста 2017” ООД до класиране за обособена позиция № 1.

На основание чл. 61 т. 7 от ППЗОП комисията разгледа документите по чл. 61, т. 4 
и 6 от ППЗОП за установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и 
критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място 
съобразно избрания критерий за избор на изпълнител „най-ниска цена”. Класирането е 
както следва:

За обособена позиция № 1:
I -  во място - ’’ЕкоТрейд БГ” ООД -1.00 лв. без ДДС.
II -  ро място - „Огоста 2017” ООД -  1.15 лв. без ДДС.

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за изпълнение на 
поръчката с класираният на първо място участник ’’ЕкоТрейд БГ” ООД за обособена 
позиция № 1.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 3.
Мотиви:
За обособена позиция № Зняма подадена нито една оферта.



Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 2.
Мотиви:
Представената оферта е наподходяща.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
428/17.10.2019 г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и отразява 
работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет „Събиране, 
транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на 
УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”. Като приложение към доклада е 
протокола от заседанията на комисията.

За приемане на работата на комисията на ос ; чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът
се представя на възложителя за утвърждаване на 2019 г.

Комисия:
Председател:

Членове: 1. Владщушр.Вадков
/ ..... ...........................
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