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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, разглеждането, оценката и класирането на 
подадените оферти в процедура за обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от 
ЗОП е предмет „Транспорт на пациенти на хемоднализа от домовете им до Клиника по 
хемодиализа в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и обратно”. Процедурата е обявена с 
Решение № РД-03-23/21.04.2020 г. на Изпълнителния директор. Решението е публикувано в 
регистъра на АОП под № 00494-2020-0008.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-229/14.05.2020 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:

Председател: доц. д-р Стефан Кривошиев -  н-к КХ
Членове: 1. Симеон Трифонов -  н-к „Снабдяване”

2. Даниела Минчева - АС в сектор ДДП

На 14.05.2020 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи. Получената оферта беше предадена е 
протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП на председателя на комисията от длъжностното лице 
Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Получена е оферта от „Нов пламък НП” ЕООД с вх. № 1/13.05.20 г. -15:34 ч.:
Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъства надлежно упълномощен представител на 

участника.
Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са представени 

в запечатана непрозрачна опаковка и са подадени от участника до изтичане на крайния срок за 
подаване на оферти лично и отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 от ППЗОП.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и провери за наличието на 
техническо предложение и отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, 
след което нейните членове подписаха плика с надпис “Предлагани ценови параметри” и 
техническото предложение на участника.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал.
2 от ППЗОП за съответствие е изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Участника следва да декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен 
европейски документ за обществени поръчки /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан и 
приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. С 
електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF. Форматът, в който се предоставя 
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
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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. Предоставянето на ЕЕДОП в 
електронен вид е задължение, което законът въвежда за лицата, които представят ЕЕДОП в 
процедурите. 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.

Настоящият протокол съдържа констатациите на комисията по отношение на липсата, 
непълнотата и/или несъответствието на информацията, включително нередовност и/или 
фактическа грешка, и/или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор на участника.

„Нов пламък НП” ЕООД
Документите, свързани с участието в процедурата са представени в запечатана непрозрачна 
опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, Офертата на участника 
съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ представен на хартия без електронен 
носител (диск)
3. Техническо предложение;
4. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП не е подписан е електронен подпис и не е 
представен на електронен носител. В представения еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор 
раздел В:“Технически и професионални способности” участника е посочил два договора с 
предмет сходен с предмета на настоящата поръчка който не са изпълнени към момента на 
подаване на документите.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов еЕЕДОП, с коректно порълнени данни 
в Част IV: Критерии за подбор раздел В: “Технически и професионални способности”. Новият 
еЕЕДОП да бъде подписан с електронен подпис от задълженото лице и представен на подходящ 
оптичен носител.

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 . .7.7. ;  Р.Р.. '.. ..2020 г.
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