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„МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН”  АД 
гр. Шумен ул. "В. Априлов" № 63, тел. 054 / 800 741, 800 733, факс 800 751, е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 

     ПРОТОКОЛ  № 1 

 

Днес, 20.03.2017 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл. 54 и следващите от  ППЗОП и в 

изпълнение на Решение № 4/09.02.2017 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД 

за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет : 

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” 

АД” се събра комисия, назначена със Заповед № 96/20.03.2017 г. на Изпълнителния директор на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане на процедура по ЗОП в състав: 

  

 Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/координатор 

Административно - стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Членове: 

Красимира Антонова Димитрова - Кирова – специалист обществени поръчки, програми и 

проекти в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

д-р Галина Драганова Радева – началник на Отделение Клинична лаборатория в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 

д-р Емилия Илиева Бозова – началник на Отделение Микробиологична лаборатория в 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК, 

 

със задача:  

да извърши подбор, разгледа, оцени и класира офертите, постъпили в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД за участие в открита процедура по ЗОП с предмет „Периодична доставка на 

лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”. 

 

 Комисията започна своята работа по поставената задача в 16:30 часа в заседателната зала на 

„МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 

 Всички членове на комисията попълниха декларации в 

съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.                   п                       

 На отварянето на пликовете с офертите на участниците не присъстваха представители на 

участниците. 

Председателят на комисията запозна членовете й с условията за участие в откритата 

процедура.       

След това председателят на комисията запозна членовете й със съдържанието на Протокола 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, при което стана ясно, че са постъпили шест оферти, а именно: 

•  „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - гр. СТАРА ЗАГОРА, постъпила с Вх. № 

807/09.03.2017 г., 10:40 ч. – за Обособена позиция № 5; 

• „ДИАХЕМ“ ООД – гр. ПЛОВДИВ, постъпила с Вх. № 914/16.03.2017 г., 09:25 ч. – 

за Обособени позиции с №№ 15 и 16; 

• „БГ МЕД” ЕООД - гр. СОФИЯ, постъпила с Вх. № 916/16.03.2017 г., 10:30 ч. – за 

Обособена позиция № 1; 

• „ЕЛТА 90М“ ООД – гр. СОФИЯ, постъпила с Вх. № 919/16.03.2017 г., 11:15 ч. – за 

Обособена позиция № 1; 

•  „РИДАКОМ” ЕООД - гр. СОФИЯ, постъпила с Вх. № 922/16.03.2017 г., 11:50 ч. – 

за Обособени позиции с №№ 6 и 9; 

•  „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД - гр. ВАРНА, постъпила с Вх. № 926/16.03.2017 г., 

15.30 ч. – за Обособена позиция № 3. 

Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки, постъпили от участниците и оповести гласно съдържащите се във всяка 

една от тях документи. Комисията констатира наличието и на отделен  плик с надпис “Предлагани 

ценови параметри” във всяка една от офертите на участниците. 
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След това съдържащите се в техническите предложения на участниците документи и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от председателя и от още 

двама членове на комисията.  

 Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените от участниците 

документи за подбор, при което установи следното: 

 

1. Офертата на участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. СТАРА ЗАГОРА 

съдържа следните документи: 

1.1. Папка 1 „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на представените документи; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

1.2. Папка „Техническо предложение” за ОП № 5, която съдържа: 

- нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 

- предложение за изпълнение на поръчката /по образец/; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация /по образец/; 

- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 

- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици /по образец/; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП /по образец/; 

- оторизационно писмо от фирмата производител; 

1.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.                  

Комисията констатира, че офертата на участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД съдържа 

всички изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД, комисията констатира, че не 

са налице основанията за отстраняване от участие съгласно чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1 от 

ЗОП. Представени са данни относно професионалната годност и техническите възможности на 

участника. От формална страна обаче, документа не е подписан съгласно правилата на чл. 40, ал.1 

т. 3 от ППЗОП. ЕЕДОП следва да се подпише освен от лицето, представляващо участника, също и 

от лицата, които имат статут да влияят пряко на дейността на предприятието т.е. от съдружниците 

в дружеството.  

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, подписан от лицата – съдружници в 

дружеството. 

 

2. Офертата на участника „ДИАХЕМ“ ООД – гр. ПЛОВДИВ съдържа следните 

документи: 

2.1. Папка 1 „Заявление за участие”, която съдържа: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП; 

- декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП  за липса на свързаност с 

друг участник; 

- разрешение за търговия на едро от ИАЛ – заверено копие; 

- декларация – списък на основните договори за доставки на медицински изделия през 

2014-2016 г. 

- доказателство за извършени доставки – 4 броя референции; 

- пълномощно за продажби от „DiaMed“ GmbH – с превод на български език – заверено 

копие; 

- сертификат ЕО (EC Certificate) на производителя „DiaMed“ GmbH Швейцария – с превод 

на български език – заверено копие; 

- декларации за съответствие с Директива 98/79/ЕО – с превод на български език – 4 броя, 

заверени копия; 

- декларация за съответствие на изделията с апаратурата от производителя на апаратурата 

„DiaMed“ GmbH Швейцария – с превод на български език; 
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- сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 на производителя „DiaMed“ 

GmbH Швейцария – с превод на български език – заверено копие; 

- сертификат за съответствие с изискванията – Сертификат EN ISO 13485:2012 + AC:2012 

на производителя „DiaMed“ GmbH Швейцария - с превод на български език – заверено 

копие; 

- сертификат БДС EN ISO 9001:2008 на „ДиаХем“ ООД – заверено копие; 

2.2. Папка „Техническо предложение” за ОП № 15, съдържаща: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП; 

2.3. Папка „Техническо предложение” за ОП № 16, съдържаща: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП; 

2.4. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП 15; 

2.5. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за ОП 16.                  

Комисията констатира, че офертата на участника „ДИАХЕМ“ ООД съдържа всички 

изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ДИАХЕМ“ ООД, комисията констатира следното: 

- ЕЕДОП не е подписан в съответствие правилата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. ЕЕДОП 

следва да се подпише освен от лицето, представляващо участника, също и от лицата, които имат 

статут да влияят пряко на дейността на предприятието т.е. от съдружниците в дружеството.  

- В документацията за участие е посочено, че се отстранява участник, за когото са налице 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 

Участникът декларира посочените обстоятелства, като попълва ЕЕДОП – част III, раздел „Г“. В 

представения от участника ЕЕДОП, в Част III, Раздел Г, в частта Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в 

документацията на обществената поръчка? не е посочен отговор. 

Участникът следва да декларира вярното от следните две обстоятелства: 

• Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е 

налице изключение по чл. 4, т. …… /посочва се конкретното изключение/ от Закона за 

икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

• Не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

Участникът следва да представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, подписан в съответствие с 

правилата на чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.                  

 

3. Офертата на участника „БГ МЕД” ЕООД - гр. СОФИЯ съдържа следните 

документи: 

3.1. Папка № 1 „Заявление за участие”, която съдържа: 

- Опис на представените документи; 

- ЕЕДОП; 

- оторизационно писмо, СЕ – декларация от производителя, сертификат EN ISO 13485 на 

производителя; 

- декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП  за липса на свързаност с 

друг участник; 

3.2. Папка № 2 „Техническо предложение“ за Обособена позиция № 1 Хематологичен 

анализатор SYSMEX XS 500i 

- пълномощно на лицето, подписало офертата; 
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- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за съгласие с клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

3.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена 

позиция № 1. 

Комисията констатира, че офертата на участника „БГ МЕД” ЕООД съдържа всички 

изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „БГ МЕД” ЕООД, комисията констатира, че не са налице 

основанията за отстраняване от участие съгласно чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. 

Представени са данни относно професионалната годност и техническите възможности на 

участника, които съответстват на заложените критерии за подбор. ЕЕДОП е подписан в пълно 

съответствие с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

 

4. Офертата на участника „ЕЛТА 90М” ООД - гр. СОФИЯ съдържа следните 

документи: 

4.1. Папка № 1 „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на представените в офертата документи; 

- ЕЕДОП; 

- декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата; 

- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- оторизационно писмо от производителя на предлаганите изделия; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

- сертификат ISO 9001:2008  на участника; 

- сертификат  ISO на производителя на предлаганите изделия; 

- декларация за СЕ маркировка на предлаганите изделия; 

- удостоверения за извършени доставки; 

4.2. Папка № 2 „Техническо предложение“ за Обособена позиция № 1, съдържаща: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

4.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията констатира, че офертата на участника „ЕЛТА 90М” ООД съдържа всички 

изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ЕЛТА 90М” ООД, комисията констатира следното: 

- ЕЕДОП не е подписан в съответствие правилата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. ЕЕДОП 

следва да се подпише освен от лицето, представляващо участника, също и от лицата, които имат 

статут да влияят пряко на дейността на предприятието т.е. от съдружниците в дружеството. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, подписан в съответствие с правилата на чл. 40, 

ал. 1 от ППЗОП.                  

 

5. Офертата на участника  „РИДАКОМ” ЕООД - гр. СОФИЯ съдържа следните 

документи: 

5.1. Папка № 1 „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на представените документи; 

- ЕЕДОП; 

- декларация – липса на свързаност с друг участник; 

5.2. Папка № 2 „Техническо предложение“ за Обособена позиция № 6 и Обособена 

позиция № 9, съдържаща: 

- предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 6; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация за Обособена позиция № 6; 

- предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 9; 
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- таблица за съответствие с техническата спецификация за Обособена позиция № 9; 

- декларация за съгласие с приложения проект на договор; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

5.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена 

позиция № 6; 

5.4. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена 

позиция № 9. 

Комисията констатира, че офертата на участника „РИДАКОМ” ЕООД съдържа всички 

изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „РИДАКОМ” ЕООД, комисията констатира следното: 

- Представения от участника ЕЕДОП, при все, че е подписан на всяка от страниците си, не е 

подписан на последната, в частта „Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, 

подпис(и):“  

- В документацията за участие е посочено, че се отстранява участник, за когото са налице 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 

Участникът декларира посочените обстоятелства, като попълва ЕЕДОП – част III, раздел „Г“. В 

представения от участника ЕЕДОП, в Част III, Раздел Г, в частта Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в 

документацията на обществената поръчка? формално е посочен отговор „Не“, но не е посочено 

за кое обстоятелство се отнася. 

Участникът следва да декларира вярното от следните две обстоятелства: 

• Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е 

налице изключение по чл. 4, т. …… /посочва се конкретното изключение/ от Закона за 

икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

• Не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

Участникът следва да представи нов, коректно попълнен и подписан ЕЕДОП. 

 

6. Офертата на участника   „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД - гр. ВАРНА съдържа 

следните документи: 

6.1. Папка № 1 „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на представените документи; 

- ЕЕДОП; 

- декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг 

участник; 

- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП; 

- заверено копие от разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на 

името на участника; 

- заверено копие на упълномощителни писма от фирмата производител, издадени на 

името на участника; 

- заверени копия на ЕС Декларация за съответствие и СЕ сертификат за съответствие на 

изделията, предложени от участника; 

- заверени копия на ISO 13485:2012 и еквивалентни издадени на името на фирмите 

производители; 

- заверени копия на удостоверения за изпълни договори; 

6.2. Папка № 2 „Техническо предложение“, съдържаща: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 
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6.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена 

позиция № 3. 

Комисията констатира, че офертата на участника „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД съдържа 

всички изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД, комисията констатира, че не 

са налице основанията за отстраняване от участие съгласно чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от 

ЗОП. Представени са данни относно професионалната годност и техническите възможности на 

участника, които съответстват на заложените критерии за подбор. ЕЕДОП е подписан в пълно 

съответствие с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

Комисията приключи своята работа в 18:20  часа.      

 

 Второ заседание на комисията 
 На 04.04.2017 г. в 16:30 часа горепосочената комисия се събра при закрити врата в 

заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на 

Терапевтичен блок, за да обобщи констатираните до момента несъответствия относно 

представените от участниците в откритата процедура документи в Папка № 1 „Заявление за 

участие“. 

С оглед направените констатации и на основание чл.104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши: 

1. Участникът „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД да представи в срок до пет работни дни от 

получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, нов ЕЕДОП, 

подписан в съответствие с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

за участие; 

2. Участникът „ДИАХЕМ” ООД да представи в срок до пет работни дни от получаване на 

настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, нов, коректно попълнен ЕЕДОП, 

подписан в съответствие с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

за участие; 

3. Участникът „ЕЛТА 90М” ООД да представи в срок до пет работни дни от получаване на 

настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, нов ЕЕДОП, подписан в 

съответствие с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие; 

4. Участникът „РИДАКОМ” ЕООД да представи в срок до пет работни дни от получаване 

на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, нов, коректно попълнен ЕЕДОП, 

подписан в съответствие с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

за участие. 

Комисията приключи своята работа в 17:00  часа.      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П 

    / Петинка Петрова / 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1 П                                                 2 П 

  / Красимира Димитрова-Кирова/   / д-р Галина Радева / 

 

 

  3 П                                                 4 П 

         / д-р Емилия Бозова /    / Светозар Петков /  


