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С Решение № 677/21.06.2018 г. по преписка № КЗК -  432/2018 г., образувана по жалба на 
участника „Огоста 2017” ООД, Комисията за защита на конкуренцията е отменила като 
незаконосъобразно Решение № РД-03-20/25.04.2018 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за класиране на участниците и за определяне на изпълнители за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Събиране, транспортиране и обезвреждане на 
опасни биологични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, в частта 
му по обособена позиция № 1 -  „Събиране, транспортиране и обезвреждане или предаване за 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл.21, ал.1 от 
Наредба №1/09.02.2015 г.“ В диспозитива на същото решение е посочено, че проведената 
процедура (само по обособена позиция № 1) следва да бъде продължена от етап разглеждане на 
представените от участниците заявления, при спазване на указанията, изложени в мотивите на 
решението, съгласно които помощният орган на възложителя следва да разгледа и анализира по 
същество представените по отношение на третото лице данни (в новия ЕДООП) и документи 
(договор между „МБАЛ -  Бургас” АД и третото лице) и дали същите са в съответствие с 
минималните изисквания на възложителя за изпълнение на обем.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА УЧАСТНИКА „ОГОСТА 2017” ООД ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ

ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
В изпълнение на дадените от КЗК указания, обективирани в Решение № 677/21.06.2018 г. 

по преписка № КЗК -  432/2018 г„ на основание чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, 
със Заповед № РД-02-365/16.07.2018 г. на изпълнителния директор е назначена комисия в 
състав:

Председател: Владимир Вълков - юрисконсулт
Членове: 1 .Румяна Доганова -  н-к сектор „ДДП”

2. д-р. Светлана Лалова -  н-к сектор „ЕБХЦС”
3. Диана Бойчева - санитарен инспектор
4. м.с. Катя Димова - главна мед. сестра

На основание чл. 103, ал.2 от ЗОП, членовете на комисията подписаха декларации за 
липса на конфликт на интереси с кандидатите или участниците в процедурата.

С писмо Изх. № 759/16.07.2018 г. към участниците беше отправена писмена покана за 
удължаване срока на валидност на офертите. Писмото беше изпратено на адресите, посочени в 
офертите с електронен подпис dogovori_tenders@isul.eu.
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С писмо Вх. № 1375-1/17.07.2018 г. участникът „Огоста 2017” ООД удължи срока на 
валидност на офертата си с три месеца. С писмо Вх. № 1375-2/17.07.2018 г. от ДЗЗД 
„Трансмедико 2” и писмо Вх. № 1375-3/17.07.2018 г. от „Евро Импекс” ЕООД участниците 
декларираха удължаване срока на валидност на офертите си с четири месеца.

На основание чл. 67 ал. 5 от ЗОП с писмо изх. № 796/30.07.2018 г„ комисията изиска от 
участника „Огоста 2017” ООД да представи документи, с които се доказва информацията, 
посочена в новия ЕЕДОП на участника, както следва:

- заверено копие на референция от получателя на услугата МБАЛ „Бургас” АД;
- заверено копие на документ за регистрация № 06-РД-193-00/04.05.2017 г. на „Огоста 

2017” ООД
- заверено копие на документ за регистрация № 06-РД-193-01/27.02.2018 г. на „Огоста 

2017” ООД
- заверено копие на Разрешение по чл.35, ал.1 ЗУО № 02ДО-462-01/19.10.2015 г. на „Еко 

Инвест БГ Сервиз ” ЕООД
- заверени копия на регистрационни талони на специализираните транспортни 

средства;
- декларация за товариш капацитет на специализираните транспортни средства;
- заверено копие на ADR свидетелство за водача №073339;
- заверено копие на ADR свидетелство за консултант ЛЬ 076953.

С писмо Вх. № 1375-1/17.07.2018 г. участникът „Огоста 2017” ООД представи 
изискуемите документи в посочения от комисията срок.

Комисията проведе заседание, на което се разгледаха:
1. Документите свързани с критериите за подбор на участника „Огоста 2017” ООД (подал 

оферта само за обособена позиция № 1 от процедурата), включително и допълнително 
представените документи, изискани от комисията с Протокол № 1 от 26.03.2018 г„ а именно:

- ЕЕДОП на участника „Огоста 2017” ООД, подписан от Димитър Попов и Вилма 
Спасова в качеството им на управители на „ Огоста 2017” ООД;

- ЕЕДОП на “Еко Инвест БГ Сервиз ” ЕООД, подписан от Борис Гроздев в качеството 
му на управител на ‘‘Еко Инвест БГ Сервиз” ЕООД;

- Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал.З от ЗОП, подписана от Борис 
Гроздев, управител на “Еко Инвест БГ Сервиз ” ЕООД.

2. Изисканият от комисията (писмо Изх. № 405/04.04.2018 г.) и представен от участника 
(:писмо Вх. № 633/10.04.2018г.) договор от 04.06.2015 г„ сключен между „МБАЛ -  Бургас”АД и 
ЕТ„БЯГ -  Борис Гроздев” след проведена обществена поръчка 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”.

3. Допълнително представените от участника „Огоста 2017” ООД документи, изискани от 
помощния орган с писмо изх. № 796/30.07.2018 г.

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
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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”, както и допълнително представената референция за 
добро изпълнение на сключения договор, доказват опита на участника в съответствие с 
предмета на поръчката. Мотивирана от гореизложените обстоятелства, комисията единодушно 
РЕШИ:
допуска до по-нататъшно участие в процедурата „Огоста 2017”ООД -  разглеждане на 
техническото предложение на участника.

На 10.09.2018 г. се проведе заседание на комисията, на което тя разгледа техническото 
предложение на участника. Съгласно документацията, 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;
Техническото предложение на „Огоста 2017”ООД 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 „Огоста 2017”ООД до отваряне на ценовото предложение.

II. ОТВАРЯНЕ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ОГОСТА 2017” ООД. 
КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, СЪОБРАЗНО ИЗБРАНИЯ КРИТЕРИЙ ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

С писмо Изх. № 949 от 11.09.2018 г., публикувано в Профила на купувача участниците в 
процедурата са уведомени, че на 14.09.2018 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на 
изпълнителния директор на лечебното заведение ще се проведе заседание на комисията, на 
което ще бъде отворено ценовото предложение на участника „Огоста 2017” ООД. На 
заседанието присъства г-жа Ана Божилова -  упълномощен представител на участника „Евро 
Импекс” ЕООД.

Предлаганата от участника „Огоста 2017” ООД цена за изпълнение на поръчката в частта 
по обособена позиция № 1 -  „Събиране, транспортиране и обезвреждане или предаване за 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл.21, ал.1 от 
Наредба №1/09.02.2015 г.“ е в размер на 1.35 лв. за килограм опасен отпадък без ДДС. В 
цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката {разходи за 
съпътстващи дейности по изпълнение на поръчката, както и други начисления, съгласно 
действащото законодателство).

Цените на останалите участници в процедурата „Евро Импекс” ЕООД и ДЗЗД 
„Трансмедико 2”, подали оферта за обособена позиция № 1 („Събиране, транспортиране и 
обезвреждане ши предаване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на 
третиране съгласно чл.21, ал.1 от Наредба №1/09.02.2015 г. ”) са отразени в Протокол № 3 от 
19.04.2018 г., като същите, за целта на класирането, следва да бъдат отразени и в настоящия 
протокол.

Предлаганата от участника „Евро Импекс” ЕООД цена за изпълнение на поръчката в 
частта по обособена позиция № 1 -  „Събиране, транспортиране и обезвреждане или предаване 
за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл.21, ал.1 от
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Наредба №1/09.02.2015 г.“ е в размер на 1.42 лв. за килограм опасен отпадък без ДДС. В
цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката (разходи за 
съпътстващи дейности по изпълнение на поръчката, както и други начисления, съгласно 
действащото законодателство).

Предлаганата от участника ДЗЗД „Трансмедико 2” цена за изпълнение на поръчката в 
частта по обособена позиция № 1 -  „Събиране, транспортиране и обезвреждане или предаване 
за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл.21, ал.1 от 
Наредба №1/09.02.2015 г.“ е в размер на 1.55 лв. за килограм опасен отпадък без ДДС. В 
цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката (разходи за 
съпътстващи дейности по изпълнение на поръчката, както и други начисления, съгласно 
действащото законодателство).

Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена 
въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена», при изпълнени всички 
предварително обявени от Възложителя условия.

Класирането на участниците за обособена позиция № 1 -  „Събиране, транспортиране и 
обезвреждане или предаване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на 
третиране съгласно чл.21, ал.1 от Наредба №1/09.02.2015 г.“ е следното:

I - во място „Огоста 2017” ООД -1,35 лв./кг.
II - ро място „Евро Импекс” ЕООД -  1,42 лв./кг.
III - то място „ДЗЗД „Трансмедико 2” -  1,55 лв./кг.
Комисията предлага на възложителя договорът за изпълнение на обществената поръчка 

за обособена позиция №1 „Събиране, транспортиране и обезвреждане или предаване за 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл.21, ал.1 от 
Наредба №1/09.02.2015 г.“ да бъде сключен с класирания на първо място участник „Огоста 
2017” ООД.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
365/16.07.2018 г. срок.

Настоящият протокол е подписан от всички членове на комисият и ведно с 
документацията по процедурата е предоставен на възложителя за утвърждаване на 
.I.$L09.2018r. ______

Заличено съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД
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