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ЦАРИЦА ЙОАННА-

ИСУЛ 

П Р О Т О К О Л №1 

Днес, 13.12.2016 г. в 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор, 
находяща се на първи етаж от административната сграда на УМБАЛ „Царица Йоанна-
ИСУЛ" ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море" № 8, в изпълнение на Заповед № РД-02-
569/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на лечебното заведение, се събра комисия в 
състав: 

Председател: 
Владимир Вълков - юрисконсулт, 
Членове: 
1. Симеон Трифонов - Н-к сектор „Снабдяване", 
2. Даниела Минчева - AO в сектор „Договори и договорни партньори", 
3. Мирела Миткова - счетоводител, 
4. Катя Димова - гл. мед. сестра, със задача да разгледа и оцени постъпилите 

оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение 
на изпълнителния директор № РД - 03 - 76/16.11.2016 г. по реда на чл.18, ал.1, т.12 от 
ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСуЛ" ЕАД, публикувана в Агенцията за обществени 
поръчки под № 00494-2016-0024. 

На основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, с Решение № РД - 03 - 80/01.12.2016 г. на 
изпълнителния директор, процедурата по отношение на обособена позиция № 1 
„Канцеларски материали" е прекратена. 

След получаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на 
комисията уведоми членовете й, че в регламентирания срок за подаване на офертите за 
участие в процедурата - до 16:30 часа на 12.12.2016 г., са постъпили 5 (пет) оферти, както 
следва: 

1. „Харт Голд" ООД, вх. № 1/07.12.2016 г. - 14.40 ч. 
2. „Роел - 98" ООД, вх. № 2/12.12.2016 г. - 12.50 ч. 
3. „АТС - България" ООД, вх. № 3/12.12.2016 г. -13.20 ч. 
4. „Ронос" ООД, вх. № 4/12.12.2016 г. - 16.00 ч. 
5. Кооперация „Панда", вх. № 5/12.12.2016 г. - 16.05 ч. 
След изчитане на протокола, отразяващ постъпилите оферти, всеки един от 

членовете на комисията подписа декларация на основание чл. 103, ал.2 от ЗОП - за 
липса на конфликт на интереси с участниците. 

На заседанието на комисията присъства г-н Радомир Данев, представител на 
участника „Ронос" ООД, упълномощен със специално нотариално заверено 
пълномощно от управителя на дружеството - г-жа Жана Боянова. 

На заседанието на комисията присъства г-н Роберт Левиев - управител на „Роел -
98" ООД. 
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Комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с 
представянето и приемането на офертите за участие в процедурата и пристъпи към 
тяхното отваряне по реда на чл.54, ал.2 - 5 от ППЗОП. 

1. участикът „Харт Голд" ООД е подал оферта за обособена позиция № 3 -
„Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, ал.1, т.1 от 
ЗОП". 

Комисията констатира, че подадената оферта е в запечатана, непрозрачна 
опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 от 
ППЗОП, както и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", 
съгласно изискванията на чл.47, ал.З от ППЗОП и указанията за участие в процедурата. 

В съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП, председателят на 
комисията, членовете и представител на участниците подписаха техническото 
предложение на „Харт Голд" ООД и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". 

Комисията извърши проверка на документите за административно съответствие 
със списъка, приложен в офертата на участника и констатира, че всички документи 
посочени в него са налице. 

2. участикът „Роел - 98" ООД е подал оферта за обособена позиция № 2 -
„Консумативи за офис техника" и обособена позиция № 3 - „Канцеларски 
материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП". 

Комисията констатира, че подадената оферта е в запечатана, непрозрачна 
опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 от 
ППЗОП, както и отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови 
параметри", съгласно изискванията на чл.47, ал.З от ППЗОП и указанията за участие в 
процедурата. 

В съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП, председателят на 
комисията, членовете и представител на участниците подписаха техническите 
предложения на „Роел - 98" ООД по съответните обособени позиции и пликовете с 
надпис „Предлагани ценови параметри". 

Комисията извърши проверка на документите за административно съответствие 
със списъка, приложен в офертата на участника и констатира, че всички документи 
посочени в него са налице. 

3. Участикът „АТС - България" ООД е подал оферта за обособена позиция № 2 
- „Консумативи за офис техника". 

Комисията констатира, че подадената оферта е в запечатана, непрозрачна 
опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 от 
ППЗОП, както и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", 
съгласно изискванията на чл.47, ал.З от ППЗОП и указанията за участие в процедурата. 

В съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП, председателят на 
комисията, членовете и представител на участниците подписаха техническото 
предложение на „АТС - България" ООД и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри". 

Комисията извърши проверка на документите за административно съответствие 
със списъка, приложен в офертата на участника и констатира, че всички документи 
посочени в него са налице. 

4. участикът „Ронос" ООД е подал оферта за обособена позиция № 2 -
„Консумативи за офис техника" и обособена позиция № 3 - „Канцеларски 
материали, включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП". 



Комисията констатира, че подадената оферта е в запечатана, непрозрачна 
опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 от 
ППЗОП, както и отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови 
параметри", съгласно изискванията на чл.47, ал.З от ППЗОП и указанията за участие в 
процедурата. 

В съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП, председателят на 
комисията, членовете и представител на участниците подписаха техническите 
предложения на „Ронос" ООД по съответните обособени позиции и пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри". 

Комисията извърши проверка на документите за административно съответствие 
със списъка, приложен в офертата на участника и констатира, че всички документи 
посочени в него са налице. 

5. участикът Кооперация „Панда" е подал оферта за обособена позиция № 2 -
„Консумативи за офис техника". 

Комисията констатира, че подадената оферта е в запечатана, непрозрачна 
опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 от 
ППЗОП, както и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", 
съгласно изискванията на чл.47, ал.З от ППЗОП и указанията за участие в процедурата. 

В съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП, председателят на 
комисията, членовете и представител на участниците подписаха техническото 
предложение на Кооперация „Панда" и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри". 

Комисията извърши проверка на документите за административно съответствие 
със списъка, приложен в офертата на участника и констатира, че всички документи 
посочени в него са налице. 

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

На 28.12.2016 г. от 10.30 часа, комисията продължи работата си на закрито 
заседание, като пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от възложителя, съобразявайки се с обстоятелството, че същите се отнасят както за 2-ра 
обособена позиция от процедурата - „Консумативи за офис техника", така и за 3-та 
обособена позиция „Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и услуги по 
чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП". 

1. След разглеждане на представените документи в офертата на участника „Харт 
Голд" ООД, комисията учстанови, че същият не отговаря на изискванията за личното 
състояние и на критериите за подбор, поради следното: 

В представения от участника Единен европейски документ за обществена 
поръчка, в част Н-pa „Информация за икономическия оператор", участникът е заявил, 
че е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с 
увреждания воден от Агенцията за хора с увреждания под № 169 от 26.03.2010 г. 
Участникът е представил и заверен препис от посоченото по-горе удостоверение. След 
извършена справка в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 
хора с увреждания комисията установи, че по отношение на участника Харт Голд" 
ООД в регистъра са вписани само дейностите „Книговезки услуги" и „Полиграфия", за 
чието изпълнение има назначени седем служителя. 

Комисията счита, че след като дейностите, които се осъществяват от „Харт Голд" 
ООД /и за които са назначени служителите, посочени като брой в регистъра/не 



включват "Доставка на канцеларски материали", то участникът не би следвало да се 
ползва от регламентираното в текста на чл. 12 от ЗОП предимство пред останалите 
участници. Това е така, защото участникът „Харт Голд" ООД осигурява заетост на хора 
с увреждания в областта на услуги, свързани с книговезане и полиграфия, които не 
кореспондират с предмета на обществената поръчка и в частност с предмета по 
обособена позиция № 3 „Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и 
услуги по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП". 

2. След разглеждане на представените документи в офертата на участника „Роел -
98" ООД, комисията учстанови, че същият отговаря на изискванията за личното 
състояние и на критериите за подбор по отношение на обособена позиция № 2 
„Консумативи за офис техника". 

3. След разглеждане на представените документи в офертата на участника „ АТС -
България" ООД, комисията учстанови, че същият отговаря на изискванията за личното 
състояние и на критериите за подбор по отношение на обособена позиция № 2 
„Консумативи за офис техника". 

4. След разглеждане на представените документи в офертата на участника 
"Ронос" ООД, комисията учстанови, че същият отговаря на изискванията за личното 
състояние и на критериите за подбор по отношение на обособена позиция № 2 
„Консумативи за офис техника". 

5. След разглеждане на представените документи в офертата на участника 
Кооперация „Панда", комисията учстанови, че същият отговаря на изискванията за 
личното състояние и на критериите за подбор по отношение на обособена позиция № 2 
„Консумативи за офис техника". 

С оглед на изложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 /пет/ 
работни дни от получаване на настоящия протокол участникът „Харт Голд" ООД 
следва да представи подходящ документ, от който да е видно, че като 
специализирано предприятие по смисъла на чл.28 от Закона за интеграция на 
хората с увреждания може да осъщесдтвява дейност свързана с предмета на 
обществената поръчка „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис 
техника за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСуЛ" ЕАД", в частност с предмета по 
обособена позиция № 3 „Канцеларски материали, включени в списъка на стоки и 
услуги по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП". 

КОМИСИЯ: 
Председател: 
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Членове: 

1. Симеон Трифонов 

2. Даниела Минчева 

3. Мирела Миткова 

4. Катя Димова 


