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П Р О Т О К О Л 
 

№ 5 
 

 

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, 17.04.2019г., в 13.30 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 следващите действия по чл.61 т.7 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.  

 
Председателят на комисията получи постъпилите пликове с допълнителни 

документи към офертите на участниците и представи подписания протокол по чл.48 
ал.6 от ППЗОП за получаването им. 

Двама от участниците в процедурата – „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и 
„ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, съгласно Решение № IV на комисията по предходния 
Протокол № 4 от 03.04.2019г. и в съответствие с чл.61 т.5 от ППЗОП, са уведомени 
писмено за установените липси, непълноти и несъответствия в документите, свързани 
с личното състояние и критериите за подбор от представената от всеки от тях оферта 
и за необходимите допълнителни документи и информация. До всеки от тях, на 
05.04.2019г. е изпратено отделно писмено уведомление, като изпращането е 
извършено по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и 
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електронните удостоверителни услуги, на електронния адрес за кореспонденция, 
посочен от съответния участник в офертата му.  

Комисията констатира, че в срока за представяне на допълнителните 
документи /5 работни дни, т.е. до 12.04.2019г., включително/, са постъпили пликове 
от участниците: „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-644/10.04.2019г., постъпил в 
10,30ч. и „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-646/11.04.2019г., постъпил в 
09,20ч. 

Същите са запечатани, непрозрачни, с ненарушена цялост, надписани, с отра-
зени върху всеки от тях пореден номер, входящ номер, дата и час на подаването им. 

Председателят на комисията отвори последователно, по реда на постъпването 
им, горепосочените пликове с допълнителни документи и комисията установи, че 
всеки от двамата участници е представил електронен носител с еЕЕДОП. 

Комисията констатира, че представеният нов еЕЕДОП от участника - „ВЕГА 
МЕДИКАЛ” ЕООД, съдържа цялата изискана от него информация, посочена в 
Протокол № 4 от 03.04.2019г. и е подписан от задължените за това лица, съгласно 
ЗОП. ЕЕДОП е подписан от управителя на дружеството, който е управител и 
едноличен собственик на дружеството - едноличен собственик на капитала на „ВЕГА 
МЕДИКАЛ” ЕООД. В представената от участника в офертата му – Декларация за 
всички задължени лица по смисъла на чл.54 ал.2 от ЗОП, е посочено единствено 
същото физическо лице като представляващ участника в качеството на управител на 
дружеството и като лице /наречен „собственик”/ със статут, който му позволява да 
влияе пряко върху дейността еквивалентно на представляващите лица и членовете на 
управителни и надзорни органи. Комисията съобрази разпоредбата на чл.54 ал.2 от 
ЗОП във връзка с чл.40 ал.1 т.1 и т.2 и ал.2 т.3 от ППЗОП, в редакцията им към датата 
на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка, както и 
че допълването на кръга на задължените лица с пълномощниците, извършено с 
параграф 28 т.3 от ЗИДЗОП обн. ДВ бр.86 от 18.10.2018г., влиза в сила от 01.03.2019г. 
и на разпоредбата не е придадено обратно действие. С оглед допълнително 
представения еЕЕДОП и след неговото разглеждане, комисията констатира, че е 
налице съответствие на участника - „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, с изискванията за 
личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.  

Комисията констатира, че представеният нов еЕЕДОП от участника - 
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, съдържа цялата изискана от него информация, 
посочена в Протокол № 4 от 03.04.2019г. и е подписан от задължените за това лица, 
съгласно ЗОП. ЕЕДОП е подписан от управителя на дружеството и от едноличния 
собственик на капитала на дружеството, които две лица фигурират в представения от 
участника в офертата му - Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54 ал.2 
и чл.55 ал.3 от ЗОП. С оглед допълнително представения еЕЕДОП и след неговото 
разглеждане, комисията констатира, че е налице съответствие на участника - 
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с изискванията за личното състояние и критериите за 
подбор поставени от Възложителя. 

 
С оглед констатациите на комисията за съответствие на участниците с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, в съответствие с чл.61 т.7 
от ППЗОП, комисията единодушно взе следното  

 

РЕШЕНИЕ : 
 

I. Допуска до класиране в откритата процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за 
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хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД”, участниците - 
„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и 
„ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, с подадените от тях оферти, които са оценени от 
комисията по отделните обособените позиции на поръчката. 

 
 
Въз основа на резултатите, получени при разглеждането на офертите и 

оценяването им, съобразно определения от Възложителя критерий за възлагане - 
„най-ниска цена”, с оглед подреждане на офертите спрямо получените оценки, на 
основание чл.61 т.7 от ППЗОП,  комисията единодушно взе следното  

 

РЕШЕНИЕ : 
 

II. Класира на първо и второ място участниците, чиито оферти са 
оценени 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”, по обособените позиции от поръчката, 
както следва:  

1. По обособена позиция № 9 с наименование „КРЪВНА ЛИНИЯ за 
възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм”: - на първо място – 
„ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, с предлагана цена в размер на 4,32 лева с ДДС; - на 
второ място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с предлагана цена в размер 
на 4,38 лева с ДДС; 

2. По обособена позиция № 10 с наименование „ФИСТУЛНИ ИГЛИ – 
комплект артериална и венозна, 15G / 25мм”: - на първо място – „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с предлагана цена в размер на 0,84 лева с ДДС; - на второ 
място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с предлагана цена в размер на 1,44 
лева с ДДС; 

3. По обособена позиция № 11 с наименование „ФИСТУЛНИ ИГЛИ – 
комплект артериална и венозна, 16G / 25мм”: - на първо място – „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с предлагана цена в размер на 0,84 лева с ДДС; - на второ 
място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с предлагана цена в размер на 1,44 
лева с ДДС; 

4. По обособена позиция № 12 с наименование „ФИСТУЛНИ ИГЛИ - 
комплект артериална и венозна, 17G / 25мм”: - на първо място – „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с предлагана цена в размер на 0,84 лева с ДДС; - на второ 
място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с предлагана цена в размер на 1,44 
лева с ДДС; 

5. По обособена позиция № 23 с наименование „ХЕМОПЕРФУЗОР за 
възрастни”: на първо място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с 
предлагана цена в размер на 756,00 лева с ДДС; 

6. По обособена позиция № 24 с наименование „ХЕМОПЕРФУЗОР за деца”: 
на първо място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с предлагана цена в 
размер на 756,00 лева с ДДС. 

 
 
Комисията констатира, че в офертите на участниците няма посочена 

конкретна информация с конфиденциален характер и изискване от участник за 
неразкриването й от възложителя. 
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Председателят на комисията закри заседанието на 19.04.2019г. в 13.00 часа. 
С това комисията изпълни поставените й задачи за отваряне, разглеждане, 

оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедурата.  
 
Настоящият протокол се състави и подписа на 19.04.2019г., 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/ 
 
 


