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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, 13.09.2017 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл. 54 и следващите от  ППЗОП и в 

изпълнение на Решение № 8/08.08.2017 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 медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД” се събра комисия, назначена със Заповед № 259/13.09.2017 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 Недко Пламенов Тодоров – заместник-изпълнителен директор на „МБАЛ – Шумен” 

Красимир Александров Иванов – лекар Ортопедия и травматология в 

Ортопедотравматологично отделение на „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 
медицински изделия, необходими за лечението 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, след 

получаване на офертите от участниците и на протокола по чл. 48, ал. 6 от ЗОП. 

 След  получаване на списъка с участниците членовете на комисията попълниха декларации 

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

 На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците, както 

и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията констатира, че в установения срок – 12.09.2017 г., до 16:30 часа в деловодството 

на „МБАЛ – Шумен” АД са постъпили 17 оферти, а именно: 

• оферта с вх. № 2759 от 08.09.2017 г., подадена в 10,00 часа от „ИНФОМЕД” ЕООД 
по обособени позиции №№ 36, 61, 84, 85, 86, 87, 88; 

• оферта с вх. № 2768 от 11.09.2017 г., подадена в 9,30 часа от „АЙФ ФАРМА” ООД 
по обособени позиции №№ 1, 22, 23, 24. 

• оферта с вх. № 2771 от 11.09.2017 г., подадена в 9,50 часа от „ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД по обособени позиции №№ 8, 9, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

36. 

• оферта с вх. № 2784 от 11.09.2017 г., подадена в 12,55 часа от „БИКОМЕД” ООД по 
обособени позиции №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61. 

• оферта с вх. № 2794 от 12.09.2017 г., подадена в 09,30 часа от „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД  по обособени позиции №№ 54 и 55. 

• оферта с вх. № 2795 от 12.09.2017 г., подадена в 09,30 часа от „КОНТАКТ 
МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД  по обособена позиция № 45. 

• оферта с вх. № 2796 от 12.09.2017 г., подадена в 09,30 часа от „ФАРКОЛ” АД  по 
обособени позиции №№ 15, 16, 21. 
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• оферта с вх. № 2798 от 12.09.2017 г., подадена в 09,30 часа от „КА-М МЕДИКЪЛ” 
ЕООД  по обособени позиции №№ 61, 62, 64, 65, 68 и 72. 

• оферта с вх. № 2800 от 12.09.2017 г., подадена в 10,00 часа от „ХЕЛТ-2000” ЕООД  
по обособена позиция № 64. 

• оферта с вх. № 2801 от 12.09.2017 г., подадена в 10,00 часа от „ТИТАНИКА 2008” 
ЕООД  по обособени позиции №№ 10, 19, 22, 23, 36. 

• оферта с вх. № 2802 от 12.09.2017 г., подадена в 10,00 часа от „ЕКОС МЕДИКА” 
ООД  по обособени позиции №№ 2, 11, 12, 25, 26. 

• оферта с вх. № 2806 от 12.09.2017 г., подадена в 10,45 часа от „ЮСС МЕДИКА” 
ООД  по обособени позиции №№ 3, 17, 18, 35. 

• оферта с вх. № 2809 от 12.09.2017 г., подадена в 11,00 часа от „БК МЕДИКАЛ” 
ЕООД  по обособени позиции №№ 57, 58, 59. 

• оферта с вх. № 2810 от 12.09.2017 г., подадена в 11,00 часа от „РСР” ЕООД  по 
обособени позиции №№ 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 65, 66, 67, 70, 71, 72 ,73. 

• оферта с вх. № 2819 от 12.09.2017 г., подадена в 14,10 часа от „ИМПЛАНТ 
ТРЕЙДИНГ” ЕООД  по обособена позиция № 4. 

• оферта с вх. № 2820 от 12.09.2017 г., подадена в 14,10 часа от „ОРТОСИНТЕЗ-1” 
ЕООД  по обособени позиции №№ 5, 6 и 7. 

• оферта с вх. № 2831 от 12.09.2017 г., подадена в 15,55 часа от „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” 
ЕООД  по обособени позиции №№ 77, 78, 79, 80, 81, 82. 

 

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 отделни  запечатани непрозрачни 

пликове с надпис “Предлагани ценови параметри” във всяка една от офертите на участниците. 

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.  

С това настоящото заседание на комисията приключи в 19:50 часа. 

Председателят насрочи следващото заседание на комисията на 28.09.2017 г. от 16:30 часа. 

 

Второ заседание на комисията – 28.09.2017 г. 
 На второто заседание комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените 

от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което констатира следното: 

 

1. Офертата на участника „ИНФОМЕД” ЕООД съдържа следните документи: 
1.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

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

- удостоверение за актуално състояние на участника; 

- нотариално заверено пълномощно; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия. 

1.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационни писма от производителите; 

- каталози, брошури; 

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

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

1.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  
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При разглеждане на ЕЕДОП на „ИНФОМЕД” ЕООД, комисията констатира, че: 

- участникът не е представил информация в част ІІІ, буква „Б” от ЕЕДОП дали е 

изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 

вноски, както е указано в т. 2.5 от документацията на обществената поръчка.  

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи 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 офертите или заявленията за участие. 
 

2. Офертата на участника „АЙФ ФАРМА” ООД съдържа следните документи: 
2.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

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

- заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2015 на участника; 

- два броя удостоверения. 

2.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационни писма от производителите; 

- ЕС сертификати на производителите; 

- каталози, брошури; 

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

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

2.3. Запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” – 4 бр.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „АЙФ ФАРМА” ООД, комисията констатира, че: 
 - В ЕЕДОП като представител на участника е посочен само Пенко Александров Богданов, 

но след справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията комисията установи, че 

лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, визирани в чл. 40, ал. 2, т.3 от ППЗОП са двама: 

Пенко Александров Богданов и Траян Никодимов Нинов - управители, които следва да бъдат 

посочени в ЕЕДОП като представляващи участника; 

 - ЕЕДОП съдържа само подпис и печат, без да е конкретизирано чий е подписът. Следва 

ЕЕДОП да бъде подписан от двамата представляващи и управляващи дружеството, като се 

изпишат имената им и в какво качество подписват документа. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи 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 офертите или заявленията за участие. 
 

3. Офертата на участника „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД  съдържа 
следните документи: 

3.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

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

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

- референция и удостоверение за добро изпълнение; 
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- валиден сертификат за качество ISO 9001:2015 на участника; 

- сертификати за управление на качеството на производителите. 

3.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационни писма от производителите; 

- каталози; 

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

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

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

При разглеждане на ЕЕДОП на „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД  , 
комисията констатира, че: 

- Съгласно т. ІІІ.1.1. от обявлението на обществената поръчка и т. 5.2.1. от документацията 

на същата, за доказване на годността на участниците за упражняване на професионалната дейност, 

вкл. изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри, участниците 

следва да попълнят част ІV, раздел А, т.1 от ЕЕДОП, като посочат уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на документа. Вместо това участникът е маркирал 

единствено ”да” в полето за отговор. Участникът следва изчерпателно да опише изискуемите 

данни и съответните документи по т. 5.2.1.1 и т. 5.2.1.2 от документацията на обществената 

поръчка. 

- 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“, 

описвайки изрично дали са налице или не горните обстоятелства. 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? е посочен единствено отговор „не”. 

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. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, в 
който да са отразени гореописаните обстоятелства и/или други документи, които съдържат 
променена или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
офертите или заявленията за участие. 

 
4. Офертата на участника „БИКОМЕД” ООД  съдържа следните документи: 
4.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

4.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационни писма от производителите; 

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

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 
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4.3. Запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”- 10 бр.                 

При разглеждане на ЕЕДОП на „БИКОМЕД” ООД комисията констатира, че не са налице 
несъответствия и непълноти, както и основанията за отстраняване от участие съгласно чл.54, ал. 1 

от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната годност и 

техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за подбор.  

 

5. Офертата на участника „ СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  съдържа следните документи: 
5.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

5.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационни писма от производителя; 

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

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

- каталози; 

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

При разглеждане на ЕЕДОП на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД комисията констатира, че 
не са налице несъответствия и непълноти, както и основанията за отстраняване от участие съгласно 

чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната 

годност и техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за 

подбор.  

 

6. Офертата на участника „КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД съдържа 
следните документи: 

6.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

6.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция /по образец/; 

- таблица на производителя по обособената позиция /по образец/; 

- оторизационно писмо от производителя; 

- каталог; 

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

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

- декларация за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

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

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

- копие от валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 на участника; 

- ЕС сертификат на производителя; 

- валиден сертификат ISO 13485:2003 на производителя 

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

При разглеждане на ЕЕДОП на „КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД   
комисията констатира, че: 

- Участникът не е попълнил част ІІ, буква „Г” от ЕЕДОП дали възнамерява или не да 

възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката. Изискването за това е заложено в т. 4 

„Подизпълнители” на  документацията на обществената поръчка. 

- 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 
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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“, 

описвайки изрично дали са налице или не горните обстоятелства. 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? е посочен единствено отговор „не”. 

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. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, в 
който да са отразени гореописаните обстоятелства и/или други документи, които съдържат 
променена или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
офертите или заявленията за участие. 

 

7. Офертата на участника „ФАРКОЛ” АД  съдържа следните документи: 
7.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

- декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители. 

7.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационно писмо от производителя; 

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

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

- каталози. 

7.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – 3 бр.                 

При разглеждане на ЕЕДОП на „ФАРКОЛ” АД  комисията констатира, че не са налице 
несъотвествия и непълноти,  както и основанията за отстраняване от участие съгласно чл.54, ал. 1 

от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната годност и 

техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за подбор.  

 

Настоящото заседание на комисията приключи в 18,15 часа. 

Председателят насрочи следващото заседание на комисията на 04.10.2017 г. от 16,30 часа. 

 

Трето заседание на комисията – 04.10.2017 г. 
 На третото си заседание комисията продължи с разглеждане по същество на представените 

от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което констатира следното: 

 

8. Офертата на участника „КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД  съдържа следните документи: 
8.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 
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8.2. Папка, съдържаща документи от фирма „Ливеда Мед 2000” ООД, чийто капацитет 

участникът е посочил, че ще използва, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част ІV, 

раздел В „Технически и професионални способности”, поле 1б от ЕЕДОП: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация за изпълнените доставки по предмета на обществената поръчка през 

последните три години; 

- декларация, че „Ливеда Мед 2000” ООД гарантира изпълнението на договора на „КА-М 

МЕДИКЪЛ” ЕООД  за срока на договора; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия на „Ливеда Мед 2000” ООД 

- валиден сертификат EN ISO 9001:2015 на „Ливеда Мед 2000” ООД. 

8.3. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационни писма от производителите; 

- каталози; 

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

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

8.4. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – 6 бр.                 

При разглеждане на ЕЕДОП на участника „КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД комисията 

констатира, че: 

- 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“, 

описвайки изрично дали са налице или не горните обстоятелства. 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? е посочен единствено отговор „не”. 

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. 

При разглеждане на ЕЕДОП на „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД, чийто капацитет участникът 
ще използва, комисията констатира, че: 

В представения  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? е посочен единствено отговор „не”. 

Икономическият оператор 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. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нови, коректно попълнени ЕЕДОП-и, в 
които да са отразени гореописаните обстоятелства и/или други документи, които съдържат 
променена или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
офертите или заявленията за участие. 
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9. Офертата на участника „ХЕЛТ-2000” ЕООД  съдържа следните документи: 
9.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

9.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция /по образец/; 

- таблица на производителите по обособената позиция /по образец/; 

- оторизационно писмо от производителя; 

- декларация за оторизирано представителство; 

- каталог; 

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

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

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

При разглеждане на ЕЕДОП на „ХЕЛТ-2000” ЕООД, комисията констатира, че не са 
налице несъответствия и непълноти, както и основанията за отстраняване от участие съгласно 

чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната 

годност и техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за 

подбор. 

 
10.Офертата на участника „ТИТАНИКА 2008” ЕООД  съдържа следните документи: 
10.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

10.2. Папки „Техническо предложение”, които съдържат: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационни писма от производителите; 

- каталози; 

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

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

10.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”  - 5 бр.               

При разглеждане на ЕЕДОП на „ТИТАНИКА 2008” ЕООД, комисията констатира, че не са 
налице несъответствия и непълноти, както и основанията за отстраняване от участие съгласно 

чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната 

годност и техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за 

подбор. 

 

11.Офертата на участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД  съдържа следните документи: 
11.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

- референция; 

- удостоверение за извършена доставка и добро сътрудничество; 

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

11.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационни писма от производителите; 

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

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

11.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – 5 бр.                  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ЕКОС МЕДИКА” ООД, комисията констатира следното: 
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- В част І от ЕЕДОП, поле „Идентифициране на възложителя” участникът е посочил 

Медицински институт на МВР, а не възложителя на настоящата обществена поръчка, както е 

указано в Раздел І, т. І.1. от обявлението на обществената поръчка, и съответно указано на стр. 1, 

т.3 под черта в ЕЕДОП. Участникът следва да посочи коректно възложителя на обществената 

поръчка. 

- Участникът не е посочил в част ІІ, Раздел А от ЕЕДОП обособените позиции, за които 

подава оферта, както е указано в т. 2.3 от документацията на обществената поръчка. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП в 
който да са отразени гореописаните обстоятелства и/или други документи, които съдържат 
променена или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
офертите или заявленията за участие. 

 

12. Офертата на участника „ЮСС МЕДИКА” ООД  съдържа следните документи: 
12.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

12.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции  /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационни писма от производителите; 

- каталози; 

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

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

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

При разглеждане на ЕЕДОП на „ЮСС МЕДИКА” ООД, комисията констатира, че не са 
налице несъответствия и непълноти, както и основанията за отстраняване от участие съгласно 

чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната 

годност и техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за 

подбор. 

 

13. Офертата на участника „БК МЕДИКАЛ” ЕООД  съдържа следните документи: 
13.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

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

- валиден сертификат EN ISO 9001:2008 на участника; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия и свързани с него документи; 

- референции – 3 бр.; 

- сертификат за завършено обучение – 2 бр.; 

- ЕС сертификат за съответствие; 

- сертификати за качество на производителите; 

- декларация за съответствие. 

13.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационно писмо от производителя; 

- каталози; 

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

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

- декларации за конфиденциалност. 
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13.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

 При разглеждане на ЕЕДОП на участника „БК МЕДИКАЛ” ЕООД комисията констатира, 
че: 

- 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“, 

описвайки изрично дали са налице или не горните обстоятелства. 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? е посочен единствено отговор „не”. 

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. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП в 
който да са отразени гореописаните обстоятелства и/или други документи, които съдържат 
променена или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
офертите или заявленията за участие. 

 
14. Офертата на участника „РСР” ЕООД  съдържа следните документи: 
14.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

14.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблици на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационни писма от производителите; 

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

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

- каталози. 

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

При разглеждане на ЕЕДОП на участника „РСР” ЕООД комисията констатира, че: 
- 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“, 

описвайки изрично дали са налице или не горните обстоятелства. 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? е посочен единствено отговор „не”. 

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. 
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На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП в 
който да са отразени гореописаните обстоятелства и/или други документи, които съдържат 
променена или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
офертите или заявленията за участие. 

             

15. Офертата на участника „ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ” ЕООД  съдържа следните 

документи: 

15.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия. 

15.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция /по образец/; 

- таблица на производителите /по образец/; 

- оторизационно писмо от производителя; 

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

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

- каталози. 

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

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

- Съгласно т. ІІІ.1.1. от обявлението на обществената поръчка и т. 5.2.1. от документацията 

на същата, за доказване на годността на участниците за упражняване на професионалната дейност, 

вкл. изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри, участниците 

следва да попълнят част ІV, раздел А, т.1 от ЕЕДОП, като посочат уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на документа. Вместо това участникът е маркирал 

единствено ”да” в полето за отговор. Участникът следва изчерпателно да опише изискуемите 

данни и съответните документи по т. 5.2.1.1 и т. 5.2.1.2 от документацията на обществената 

поръчка. 

- В част І от ЕЕДОП, поле „Идентифициране на възложителя” участникът е посочил МБАЛ 

„Света Анна” – Варна АД, а не възложителя на настоящата обществена поръчка, както е указано в 

Раздел І, т. І.1. от обявлението на обществената поръчка, и съответно указано на стр. 1, т.3 под 

черта в ЕЕДОП. Участникът следва да посочи коректно възложителя на обществената поръчка. 

- 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“, 

описвайки изрично дали са налице или не горните обстоятелства. 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? е посочен единствено отговор „не”. 

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. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП в 
който да са отразени гореописаните обстоятелства и/или други документи, които съдържат 
променена или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 
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обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
офертите или заявленията за участие. 

 

16. Офертата на участника „ОРТОСИНТЕЗ-1” ЕООД  съдържа следните документи: 
16.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

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

16.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката по обособените позиции /по образец/; 

- таблица на производителите /по образец/; 

- оторизационно писмо от производителя; 

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

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

- каталози. 

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

При разглеждане на ЕЕДОП на  „ОРТОСИНТЕЗ-1” ЕООД  комисията констатира 
следното:  

- Съгласно т. ІІІ.1.1. от обявлението на обществената поръчка и т. 5.2.1. от документацията 

на същата, за доказване на годността на участниците за упражняване на професионалната дейност, 

вкл. изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри, участниците 

следва да попълнят част ІV, раздел А, т.1 от ЕЕДОП, като посочат уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на документа. Вместо това участникът е маркирал 

единствено ”да” в полето за отговор. Участникът следва изчерпателно да опише изискуемите 

данни и съответните документи по т. 5.2.1.1 и т. 5.2.1.2 от документацията на обществената 

поръчка. 

- 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“, 

описвайки изрично дали са налице или не горните обстоятелства. 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? е посочен единствено отговор „не”. 

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. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП в 
който да са отразени гореописаните обстоятелства и/или други документи, които съдържат 
променена или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
офертите или заявленията за участие. 

 

17. Офертата на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД  съдържа следните документи: 
17.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

- валиден сертификат ISO 9001:2008 на участника; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 
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17.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособените позиции /по образец/; 

- таблици на производителите /по образец/; 

- оторизационни писма от производителите; 

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

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

- каталози. 

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

При разглеждане на ЕЕДОП на  „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД  комисията констатира 
следното:    

- 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“, 

описвайки изрично дали са налице или не горните обстоятелства. 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? е посочен единствено отговор „не”. 

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. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП в 
който да са отразени гореописаните обстоятелства и/или други документи, които съдържат 
променена или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
офертите или заявленията за участие. 

 

Комисията приключи работа в 19:30 часа. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол следва да се изпрати до всички 

участници в деня на публикуването му в Профила на купувача. 

            

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П 

    /Петинка Петрова/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. П      2. П 

  /Красимира Димитрова-Кирова/   /д-р Недко Тодоров/ 

 

 

  3. П      4. П 

         / д-р Красимир Иванов /   /Светозар Петков/  


