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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 
ап.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет "Абонаментно и сервизно 
обслужване на медицинска апаратура за образна диагностика на УМБАЛ "Царица Йоанна 
- ИСУЛ" ЕАД". Процедурата е обявена с Решение № РД - 03 -12/15.03.2018 г. на 
Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0007.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-209/23.04.2018 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. инж. Георги Иванов -  Клиника по лъчелечение

2. Йончо Йончев -  ръководител ТС
3. д-р Пламен Гецов -  Клиника по образна диагностика
4. Даниела Минчева - сектор ДДП

На 23.04.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени е приемо-предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото 
лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1 . „Медикъл Имидж” Е О О Д -оферта № 1/18.04.2018 г. - 11:05 ч.
2. „Дарис МС” ЕООД -  оферта № 2/19.04.2018 г. - 11:35 ч.
3. ЕТ „Никат-Николай Терзиев” -  оферта вх.№ 3/20.04.2018 г. - 10:30 ч.
4. „Медимаг” ЕООД -  оферта № 4/20.04.2018 г. - 11:00 ч.
5. „Сименс Хелткеър” ЕООД -  оферта № 5/20.04.2018 г. - 14:30 ч.
6. „С&Т България” ЕООД -  оферта № 6/20.04.2018 г. - 15:10 ч.
7. “Джи и Хелткеър България” Е О О Д -оферта № 7/20.04.2018 г. - 15:30 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени представители на 

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

в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до изтичане на крайния срок 
за подаване на оферти -  лично или чрез куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически предложения и 
отделни запечатани пликове е надпис “Предлагани ценови параметри”, съобразно обособените 
позиции и номенклатурни единици, за които се участва, след което трима от нейните членове 
подписаха пликовете е надпис “Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на 
участниците.

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.
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Участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/ - еЕЕДОП под формата на генерирани файлове espd-request. 
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, 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. Задължението за 
предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила на посочената дата, независимо кога е 
стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции и на основание чл. 47, ал.
10 от ППЗОП. Възложителят е допуснал възможността за представяне на един еЕЕДОП.

Поръчката е разделена на 11 обособени позиции. Всеки участник има право да представи 
оферта за една, за повече от една или за всички обособени позиции. Обособена позиция № 11 
включва 6 типа апарати, повечето от които са произведени преди 1990 г. Изискването за 
комплексност на обособената позиция е задължително.

1. Офертата на участника „Медикьл Имидж” ЕООД е за обособена позиция № 10.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника съответстват на приложения опис. 
Представен е електронно подписан документ ЕЕДОП на участника. Представените документи за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, са редовни, с изключение на формата на електронно подписания ЕЕДОП. В 
„Профила на купувача” в сайта на Възложителя към досието на обществената поръчка е качен 
еЕЕДОП под формата на генерирани файлове espd-request. Участникът е попълнил, сканирал и 
подписал с електронен подпис Word формат на ЕЕДОП, а не предоставената от възложителя 
форма на еЕЕДОП на адрес: http://www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_112.hlml 
В сайта на Агенцията за Обществени Поръчки е качено „Методическо указание относно 
Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен 
вид еЕЕДОП” с линк http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.

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, подписан с електронен 
подпис на управителя, като ползва генерираните от Възложителя файлове espd-request. С 
електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF.

2. Офертата на участника „Дарис МС” ЕООД е за обособена позиция № 7.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Дарис МС” ЕООД до следващия етап на процедурата.

3. Офертата на участника ЕТ „Никат-Николай Терзиев” е за обособена позиция № 11.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника съответстват на приложения опис. 
Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител. Представени са два електронно 
подписани документа еЕЕДОП - на ЕТ „Никат-Николай Терзиев” и на подизпълнителя ЕТ 
”Тачев и Тачев-Стоян Тачев”. Приложена е декларация за поетите от подизпълнителя 
задължения. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор на участника и подизпълнителя са налични и редовни. Подизпълнителят 
ЕТ "Тачев и Тачев-Стоян Тачев” съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, съобразно дела и вида от поръчката, който ще изпълнява. Участникът 
съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и комисията 
допуска ЕТ „Никат-Николай Терзиев” до следващия етап на процедурата.

4. Офертата на участника „Медимаг” ЕООД е за обособени позиции № 8 и 9.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника съответстват на приложения опис. 
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение на следните документи:

- В еЕЕДОП данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности", точка - „Образователна и професионална
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квалификация” са непълни, тъй като не са посочени сроковете на валидност на “Удостоверение 
за правоспособност за извършване на дейности с рентгенова апаратура” на описаните лица 
които ще отговарят за изпълнението на поръчката.

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 посочени пълни данни изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, 
таблица В „Технически и професионални способности”, точка - „Образователна и 
професионална квалификация” относно сроковете на валидност на “Удостоверение за 
правоспособност за извършване на дейности с рентгенова апаратура” на описаните лица които 
ще отговарят за изпълнението на поръчката.

5. Офертата на участника „Сименс Хелткеър” ЕООД е за обособена позиция № 6.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Сименс Хелткеър” ЕООД до следващия етап на процедурата.

6. Офертата на участника „С&Т България” ЕООД е за обособени позиции № 4 и 5.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „С&Т България” ЕООД до следващия етап на процедурата

7. Офертата на участника “Джи и Хелткеър България” ЕООД е за обособени позиции № 1, 2

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника съответстват на приложения опис. 
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение на следните документи:

- В еЕЕДОП данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица А „Вписване в 
съответен професионален регистър” са непълни, тъй като не е посочено наличие на 
“Разрешение за търговия на едро с медицински изделия” издадено по реда на ЗМИ.

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 посочени пълни данни изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, 
таблица А „Вписване в съответен професионален регистър” относно наличие на “Разрешение 
за търговия на едро с медицински изделия” издадено по реда на ЗМИ

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, поста [теля. Протоколът е подписан от
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