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ПРОТОКОЛ № 2

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 “Събиране, транспортиране и 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица 
Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД” .Обхватът на поръчката е събиране, транспортиране и 
обезвреждане или предаване за обезвреждане на опасните болнични отпадъци, 
генерирани от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД. Процедурата е 
обявена с Решение № РД - 03 -7/19.02.2018 г. на Изпълнителния директор, 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0002.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. След проверката за липса, непълнота или несъответствие на 
информацията и документите, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние, комисията изготви Протокол 
№1/26.03.2018 г. с констатации относно наличието и редовността на изискуемите от 
Възложителя документи, и съответствието с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на 
всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, следва да представят на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
офертата.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола участниците 
представиха изискуемите документи, които комисията разгледа на закрито заседание на 
03.04.2018 г.

> С писмо Вх. № 592/28.03.2018 г. участникът ПУДООС представи изисканите от 
комисията документи за обособени позиции № 1 и № 2. Комисията разгледа 
предоставените документи, както следва:
За обособена позиция № 1:
1. ЕЕДОП, подписан от Ренета Колева в качеството и на изпълнителен директор на 
ПУДООС;
2. ЕЕДОП, подписан от членовете на управителния съвет на ПУДООС;
3. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП с 
приложени два броя заповеди.
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Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че в ЕЕДОП, подписан от Ренета Колева, 
в Част IV: “Критерии за подбор”; таблица Г: “Стандарти за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление” участникът е записал отговор „Не”. В 
обявлението за откриване на процедурата и в документацията в раздел IV, част 4. 
"Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор, и документи, с които 
те се доказват”; в т. 6.Е „Изисквания, относими за участие в процедурата за обособена 
позиция № 1” възложителят е заложил минимално изискване участниците да 
притежават сертификати EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 
18001:2007 или еквивалентни, с обхват услугите по предмета на поръчката от 
обособената позиция. За доказване на съответствието с това изискване участниците 
следва да посочат необходимата информация за прилаганата система за управление на 
качеството при изпълнение на поръчката в таблица Г: Стандарти за осигуряване на 
качеството, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП. С отговор „Не” участникът 
декларира, че не притежава изискваните от възложителя сертификати, и комисията 
единодушно РЕШИ:
не допуска до по-нататъшно участие и предлага на Възложителя на основание чл. 107, 
т. 1 от ЗОП ПУДООС да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция № 1.

Мотиви:
Участникът не съответства с критериите за подбор, които се отнасят до техническите 
и професионалните му способности за обособена позиция № 1.

Обособена позиция № 2:
1. ЕЕДОП, подписан от Ренета Колева в качеството и на изпълнителен директор на 
ПУДООС;
2. ЕЕДОП, подписан от членовете на управителния съвет на ПУДООС;
3. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП с 
приложени два броя заповеди.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на ПУДООС съответства 
с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска ПУДООС до следващия етап на процедурата за обособена позиция № 2.

> С писмо Вх. № 613/30.03.2018 г. участникът ’’Евро Импекс” ЕООД представи 
изискания от комисията списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 
чл. 55, ал. 3 от ЗОП. Комисията разгледа и провери документите, включително и 
допълнително представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП с 
писмо Изх. № 396/03.04.2018 г. комисията изиска от участника в срок от три работни 
дни да представи следните документи:

1. Заверено копие на Разрешение № 12-РД-00000989-07/18.01.2017 г. съгласно 
чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, издадено по реда на Глава пета. 
Раздел I, издадено на ”Евро Инпекс” ЕООД, придружено със заверено копие на 
описания в раздел IV от разрешението договор с лицата, притежаващи документ по чл. 
35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО;

2. Заверено копие на Договора, деклариран в подадения ЕЕДОП, Част IV: 
“Критерии за подбор”, таблица В „Технически и професионални способности”, точка 
16. „Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги” с 
получател „МЛ-България” АД, придружен с доказателства за извършената услуга.

С писмо Вх. № 633/10.04.2018 г. ’’Евро Импекс” ЕООД представи изисканите от 
комисията документи както следва:



1. Решение № 12-РД-989-07/18.01.2017 г, издадено на ’'Евро Импекс” ЕООД от РИОСВ 
- София, заверено копие.
2. Договор от 2 Е 12.2015 г. за услугата по оползотворяване или обезвреждане на 
отпадъци в Регионално депо Костинброд, между „Костинброд Еко”АД и ’’Евро 
Импекс” ЕООД, заверено копие.
3. Договор № 11806 от 27.06.2017 г. за изгаряне на опасни отпадъци, между ПУДООС и 
Евро Импекс ЕООД, заверено копие.
4. Договор от 31.01.2017г за сметоизвозване на отпадъци, генерирани от ,,МЛ- 
България” АД, между „МЛ-България” АД и „Евро Импекс” ЕООД, заверено копие.
5. Удостоверение за добро изпълнение на Договор от 31.01.2017г за сметоизвозване на 
отпадъци, генерирани от „МЛ-България” АД, сключен между „МЛ-България" АД и 
„Евро Импекс” ЕООД, заверено копие.

Комисията разгледа предоставените документи, включително и допълнително 
представените, и констатира, че участникът "Евро Импекс” ЕООД съответства с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:

допуска ’’Евро Импекс” ЕООД до следващия етап на процедурата.

> С писмо Вх. № 628/30.03.2018 г. „Огоста 2017” ООД представи изисканите 
изисканите от комисията документи както следва:
1/ЕЕДОП на участника „Огоста 2017” ООД, подписан от Димитър Попов и Вилма 
Спасова в качеството им на управители на „Огоста 2017” ООД;
2/ЕЕДОП на “Еко Инвест БЕ Сервиз” ЕООД, подписан от Борис Ероздев в качеството 
му на управител на “Еко Инвест БГ Сервиз” ЕООД;
З/Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал.З от ЗОП, подписана от Борис 
Ероздев, управител на “Еко Инвест БГ Сервиз” ЕООД.

Комисията разгледа и провери документите, включително и допълнително 
представените. В ЕЕДОП на участника „Огоста 2017” ООД в Част IV: “Критерии за 
подбор”, таблица В „Технически и професионални способности”, точка 16. „Само за 
обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги” като получател на 
услугата е посочена „МБАЛ-Бургас”АД. Договорът е на стойност 180 000,00 лв. без 
ДДС, и е с дата 04.06.2015 г. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП с писмо Изх. № 
405/04.04.2018 г. комисията изиска от участника в срок от три работни дни да 
представи заверено копие на цитирания в допълнително представения ЕЕДОП договор.

С писмо Вх. № 633/10.04.2018г. „Огоста 2017”ООД представи заверено от участника 
копие на договор от 04.06.2015 г. с предмет за събиране, транспортиране и 
обезвреждане в инсенератор на опасните болнични отпадъци, сключен между „МБАЛ -  
Бургас”АД, гр. Бургас и ЕТ„БЯГ -  Борис Гроздев” след проведена процедура с предмет 
„Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез 
автоклавиране с последващо депониране или обезвреждане в инсинератор на опасни 
отпадъци от дейността на „МБАЛ -  Бургас” АД”. Процедурата е публикувана в АОП 
под №00301-2015-0003.

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят е определил критерии, въз 
основа на които да установи, че участниците разполагат с необходимите технически и 
човешки ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на 
съответните стандарти за качество. Както е записано в документацията за обществената 
поръчка, участниците следва да имат опит в съответствие с предмета на поръчката, 
като през последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти са 
изпълнили дейност с предмет, сходен с предмета и обема на обособената позиция, за 
която подават оферта. Минималното изискване е изпълнена минимум 1 (една) услуга, 
сходна с предмета на поръчката и обем не по-малко от 50 000 кг. за година. В 
съответствие с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на своите технически и 
професионални способности участникът следва да представи доказателства за



изпълнена от него минимум 1 (една) услуга, сходна с предмета на поръчката и обем не 
по-малко от 50 000 кг. Следователно посоченият в ЕЕДОП на Огоста 2017"ООД и 
представен договор на „МБАЛ -  Бургас"АД с ЕТ..БЯГ -  Борис Гроздев" не доказва 
опита на участника в съответствие с предмета на поръчката. Опитът на участника не 
може да се прехвърля и не може чрез опита на друго лице участникът да докаже своя 
опит. Мотивирана от гореизложените обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска до по-нататъшно участие и предлага на Възложителя на основание чл. 107, 
т. 1 от ЗОП „Огоста 2017”ООД да бъде отстранен от участие в процедурата.
Мотиви:
Участникът не отговаря на поставените критериите за подбор, които се отнасят до 
техническите и професионалните му способности.

С писмо Вх. № 639/02.04.2018 г. ДЗЗД „Трансмедико 2” представи изисканите 
от комисията документи, както следва:
1/ЕЕДОП, подписан от Велислав Михайлов управител на ДЗЗД „Трансмедико 2” и 
Милор Михайлов и Илияна Пенева в качеството им на управители на участниците в 
ДЗЗД „Трансмедико 2”;
2/ЕЕДОП, подписан от Велислав Михайлов и Милор Михайлов в качеството им на 
управители на „БМТ Консулт” ООД;
3/ЕЕДОП, подписан от Илияна Пенева в качеството и на управител на “Трансмедико” 
ЕООД.
4/Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП за 
ДЗЗД „Трансмедико 2”.

Комисията разгледа и провери документите, включително и допълнително 
представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя. Проверката установи, че участникът ДЗЗД 
„Трансмедико 2” съответства с изискванията към личното състояние и с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска ДЗЗД „Трансмедико 2” до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 11.04.2018 г. комисията разгледа техническите 
предложения на допуснатите участниците и съдържащите се в тях документи, свързани 
с изпълнението на поръчката. Техническо предложение следва да съдържа:
1 .Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - Приложение № 2;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение №
3;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 4;

1. ПУДООС:
Офертата на участника за допуснатата обособена позиция № 2 и съдържа техническо 
предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 2. Предложението за изпълнение на 
поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска ПУДООС до отваряне на ценовото предложение за обосебана позиция № 2.

2. ”Евро Инпекс” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 и съдържа техническо 
предложение.



Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 2. Предложението за изпълнение на 
поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Евро Инпекс” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

3. ДЗЗД „Трансмедико 2”:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 и съдържа техническо 
предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 2. Предложението за изпълнение на 
поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ДЗЗД „Трансмедико 2” до отваряне на ценовото предложение.

Протокол № 2 отразява работата на комисията по разглеждане на
предоставените документи, включително и допълнително представените, за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от Възложителя и техническите предложения на участниците. Протокол № 2 е 
подписан на М - Ж . . ...........2018 т
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