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П Р О Т О К О Л 
 

№ 4 
 

 

за отваряне, разглеждане, извършване на подбор и оценка на офертите и 
класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на медицински изделия за 

хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД” 
 

 
 

Днес, 03.04.2019г., в 12.00 часа, комисия, назначена със Заповед № Зап-
225/16.11.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” 
АД, в състав : 
Председател : Пламена Николаева – главна медицинска сестра;  

Членове: 1. д-р Пламен Станев – началник на Отделение по хемодиализа /ОХД/; 
2. м.с. Веселина Ангелова – старша медицинска сестра на ОХД; 
3. м.с. Айнур Кадир – медицинска сестра в ОХД; 
4. Цветелина Ботева – юрист, адвокат в АК - Разград, 
 

се събра в стая 3 на втори етаж на административната сграда в Централен 
корпус на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров”№ 2,  
за да извърши действията по чл.61 т.4 от ППЗОП в откритата процедура за възлагане 
на обществена поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на медицински 
изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД”. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 
Зап-180/10.10.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-
Разград” АД. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на 15.10.2018г. в 
Регистъра на обществените поръчки /РОП/ и на 13.10.2018г. под № 2018/S 198-447217 
в „Официален вестник” на Европейския съюз. Обществената поръчка е с ун.№ 00757-
2018-0004 в РОП.  

Решението за насрочване на това заседание е взето от комисията за 
провеждане на процедурата. Заседанието е закрито заседание.  

 
Въз основа на извършеното оценяване на офертите на участниците - 

„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособени позиции №№ 9, 10, 11, 12, 23 и 
24;  „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособени позиции №№ 10, 11 и 12 и „ВЕГА 
МЕДИКАЛ” ЕООД по обособена позиция № 9 от поръчката, отразено в предходния 
Протокол № 3 от 20.03.2019г., в съответствие с чл.61 т.4 от ППЗОП, комисията 
продължи своята работа по проверка и разглеждане на представените документи в 
тези оферти, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците. 

  
I. Комисията разгледа представените документи в офертата на „ДЪЧМЕД 

ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-544/15.11.2018г., свързани с личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, с оглед тяхната 
пълнота и редовност и за съответствие с поставените изисквания, както и извърши 
проверка на необходимата информация за участника публикувана в Търговския 
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регистър, воден от Агенция по вписванията, в Регистъра на издадените разрешения за 
търговия на едро с медицински изделия, воден от Изпълнителна агенция по 
лекарствата към МЗ. Участникът е посочил, че подадената от него оферта се отнася за 
обособени позиции №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23 и 24 от поръчката.  
Участникът е декларирал, че не участва в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка заедно с други лица, няма да използва капацитета на други субекти, за да 
изпълни критериите за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на 
част от поръчката. Въз основа на извършената проверка, комисията единодушно взе 
следните  

РЕШЕНИЯ : 
I.1. Констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 

са налични всички необходими документи и необходимата информация, 
съгласно изискванията на Възложителя в документацията за поръчката, 
представените документи са редовни и е налице съответствие на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 
Възложителя. 

I.2. В съответствие с констатациите по предходната точка, не следва 
допълнително да бъдат изискани и представени документи от участника - 
„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД. 

 
 
II. Комисията разгледа представените документи в офертата на „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-545/15.11.2018г., свързани с личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, с оглед тяхната пълнота и 
редовност и за съответствие с поставените изисквания, както и извърши проверка на 
необходимата информация за участника публикувана в Търговския регистър, воден от 
Агенция по вписванията, в Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с 
медицински изделия, воден от Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ. 
Участникът е посочил, че подадената от него оферта се отнася за обособени позиции 
№№ 1, 2, 3, 9, 10, 11 и 12 от поръчката. Участникът е декларирал, че не участва в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други лица, няма да 
използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и няма да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката. Въз основа на 
извършената проверка, комисията единодушно взе следните  

РЕШЕНИЯ : 
II.1. Констатира, че в офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД : 
а/ е налице непълнота на информацията в част II, раздел А на 

представения еЕЕДОП, тъй като участникът - търговско дружество, следва да се 
идентифицира като посочи своя единен идентификационен код, съгласно чл.23 
от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, изискването, за което е 
посочено в т.1, абзац 2 на раздел II-Условия за участие от „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” от Документацията за поръчката;  

б/ в представения Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54 
ал.2 и чл.55 ал.3 от ЗОП, освен управителя, като задължено лице е посочен и 
едноличният собственик на капитала на дружеството – Георги Валентинов 
Кръстев, но в офертата не е представен еЕЕДОП подписан от него.; 
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в/ всички останали необходими документи и информация, съгласно 
изискванията на Възложителя в Документацията за поръчката, са налични и 
редовни;  

г/ с изключение на горепосочените несъответствия, е налице 
съответствие на участника с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор поставени от Възложителя. 

 

II.2. В съответствие с констатациите по предходната точка участникът - 
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, следва допълнително да представи нов, 
оригинален еЕЕДОП в електронен вид, който: 

а/ да бъде подписан от всички задължени лица по чл.54 ал.2 от ЗОП в 
съответствие с представения в офертата Списък на задължените лица, т.е. от 
управителя на дружеството – Валентин Кръстев и от едноличния собственик на 
капитала на дружеството – Георги Кръстев, респ. да се представи отделен 
еЕЕДОП само за Георги Кръстев - при необходимост от защита на личните 
данни или различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние; 

б/ в част II, раздел А: Информация за икономическия оператор, да 
съдържа посочване на единния идентификационен код /ЕИК/ на дружеството, по 
чл.23 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.   

Посоченият еЕЕДОП, при представянето му, трябва да бъде на подходящ 
оптичен носител, в указания вид, подписан и оформен, съгласно изискванията 
на Възложителя, посочени в Документацията за поръчката.  

 
 
III. Комисията разгледа представените документи в офертата на „ВЕГА 

МЕДИКАЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-549/15.11.2018г., свързани с личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, с оглед тяхната пълнота и 
редовност и за съответствие с поставените изисквания, както и извърши проверка на 
необходимата информация за участника публикувана в Търговския регистър, воден от 
Агенция по вписванията, в Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с 
медицински изделия, воден от Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ. 
Участникът е посочил, че подадената от него оферта се отнася за обособена позиция 
№ 9 от поръчката. Участникът е декларирал, че не участва в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка заедно с други лица, няма да използва капацитета на други 
субекти, за да изпълни критериите за подбор и няма да възложи на трети страни 
изпълнението на част от поръчката. Въз основа на извършената проверка, комисията 
единодушно взе следните  

РЕШЕНИЯ : 
III.1. Констатира, че в офертата на „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД : 
а/ е налице непълнота на информацията в част II, раздел А на 

представения еЕЕДОП, тъй като участникът - търговско дружество, следва да се 
идентифицира като посочи своя единен идентификационен код, съгласно чл.23 
от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, изискването, за което е 
посочено в т.1, абзац 2 на раздел II-Условия за участие от „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” от Документацията за поръчката;  

б/ е налице непълнота на информацията в част IV-Критерии за подбор, 
раздел Г на представения еЕЕДОП, тъй като участникът е посочил данни за 
издадения му сертификат, но не е посочил за коя точно система за управление на 
качеството се отнася, а именно, че се отнася за ISO 9001:2008 или 9001:2015.  
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Изискването на възложителя е въведената от участника система за управление на 
качеството да е по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015/ и същото е посочено в точка 
1 от „Списък и кратко описание на критериите за подбор” и в точка 1 от „Изисквано 
минимално ниво” от точка III.1.3 – „Технически и професионални възможности” от 
точка III.1.-„Условия за участие” от раздел III на Обявлението за поръчка, както и в 
точка 4.3.1 абзац 4 от т.4-„Критерии за подбор” на раздел II-Условия за участие от 
„Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка” от Документацията за поръчката; 

в/ е налице непълнота на информацията в част II, раздел Б: Информация 
за представителите на икономическия оператор, на представения еЕЕДОП, тъй 
като освен за управителя на дружеството не е посочена информация за 
упълномощеното лице, което представлява „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД в 
процедурата, подписало е офертата и за същото е представено пълномощно с 
нотариално заверен подпис, като това представляващо лице не е подписало 
еЕЕДОП и не е декларирало липса на основанията по чл.54 ал.1 т.1, т.2 и т.7 от 
ЗОП;  

г/ всички останали необходими документи и информация, съгласно 
изискванията на Възложителя в Документацията за поръчката, са налични и 
редовни;  

д/ с изключение на горепосочените несъответствия, е налице 
съответствие на участника с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор поставени от Възложителя. 

 

III.2. В съответствие с констатациите по предходната точка участникът - 
„ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, следва допълнително да представи нов оригинален 
еЕЕДОП в електронен вид, който: 

а/ в част II, раздел А: Информация за икономическия оператор, да 
съдържа посочване на единния идентификационен код /ЕИК/ на дружеството, по 
чл.23 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.   

б/ в част IV-Критерии за подбор, раздел Г: „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление” да съдържа информация за 
притежавания от участника валиден сертификат и конкретната въведена 
система за управление на качеството (ISO 9001:2008 или 9001:2015); 

в/ в част II, раздел Б: Информация за представителите на икономическия 
оператор да съдържа информация и за упълномощеното лице, представляващо 
„ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД в процедурата, вкл.  

г/ да бъде подписан от Димитър Я.Иванов като задължено лице по чл.54 
ал.2 от ЗОП и от лицето, упълномощено и представляващо „ВЕГА МЕДИКАЛ” 
ЕООД – Е.Воденичарова, респ. при необходимост от защита на личните данни 
или различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние - да се 
представят отделни еЕЕДОП. 

Посоченият еЕЕДОП, при представянето му, трябва да бъде на подходящ 
оптичен носител, в указания вид, подписан и оформен, съгласно изискванията 
на Възложителя, посочени в Документацията за поръчката.  
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На основание чл.61 т.5 и т.6 от ППЗОП, комисията единодушно взе 

следните 
РЕШЕНИЯ : 

IV. Всеки от участниците в процедурата - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
и „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, да се уведоми писмено за горепосочените, 
съответни решения на комисията за установяване на липси, непълноти и 
несъответствия в офертата му. Възлага на председателя на комисията да 
извърши всички необходими действия относно уведомяването на участниците.;  

V. В срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на уведомлението, всеки 
от участниците да представи нов еЕЕДОП, със съответната променена и/или 
допълнена информация. Документите да се представят в деловодството на 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД в запечатана непрозрачна опаковка, 
адресирана до комисията за провеждане на процедурата, с посочено 
наименование на участника, наименование на обществената поръчка и надпис: 
„Допълнителни документи”.  

 
 
Председателят на комисията закри заседанието на 03.04.2019г., в 15.50ч. 
Настоящия протокол се състави и подписа на 03.04.2019г., в един екземпляр.   
 
 
 
 

      КОМИСИЯ: 
 

Председател: . чл. 2 от ЗЗЛД . . 
                  /гл.м.с.Пламена Николаева/ 
 
 

 
Членове: 1. . чл. 2 от ЗЗЛД . . 2. . чл. 2 от ЗЗЛД . .. 

                            /д-р Пламен Станев/               /м.с.Веселина Ангелова/ 
 
 

 
 3. . чл. 2 от ЗЗЛД . .      4.  . чл. 2 от ЗЗЛД . . 

                            /м.с.Айнур Кадир/                    /Цветелина Ботева/ 
 

 


