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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 
ал. 1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински 
изделия за Клиника по хемодиализа на УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. 
Процедурата е обявена с Решение № РД-03-48/15.11.2019 г. на Изпълнителния директор. 
Обществената поръчка е публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2019-0019.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-13/07.01.2020 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:

Председател: доц. д-р Стефан Кривошиев -  н-к КХ
Членове: 1. Владимир Вълков -  юрисконсулт

2. Симеон Трифонов -  н-к Снабдяване
3. Даниела Минчева - сектор ДДП
4. Гергана Божилова - ФСО

Резервни членове:
1. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт
2. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

На 07.01.2020 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи. Получените оферти бяха предадени с 
протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП 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. „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД - вх. № 1/27.12.19 г. - 09:40 ч.
2. „Хелмед България” ЕООД - вх. № 2/03.01.20 г. - 11:00 ч.
3. „Фьоникс Фарма” ЕООД - вх. № 3/03.01.20 г. -  12:17 ч.
4. „Марвена Диагностика” ЕООД- вх. № 4/06.01.20 г. - 09:20 ч.
5. „Сани Мед” ЕООД - вх. № 5/06.01.20 г. -13:20 ч.
6. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - вх. № 6/06.01.20 г. - 14:20 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 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 технически предложения и запечатани 
пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, след което трима от нейните членове
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подписаха пликовете с 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 с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 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 /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан и 
приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. С 
електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF. Форматът, в който се предоставя 
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗСШ се отнасят за повече от едно лице, 
всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Под „всички лица” да се разбира „всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. еЕЕДОП следва да се подпише 
с електронен подпис от съответните лица. Когато е налице необходимост от защита на личните 
данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията 
относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или 
за някои от лицата. Съгласно чл. 54, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, в случаите когато 
участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се 
представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се 
отнасят и за това физическо лице, с оглед, на което упълномощеното лице, следва да подпише 
еЕЕДОП с електронен подпис.

Техническата спецификация съдържа 9 обособени позиции. Някои от обособените 
позиции съдържа различен брой номенклатурни единици или артикули. Възложителят 
предвижда възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от 
обособена позиция № 1. За обособени позиции №№ 2, 4 и 8 следва да се представят оферти за 
всички артикули, включени в тях. Не се допуска представяне на оферти за част от артикулите. 
На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позициа № 3 “Фистулни игли” и обособена 
позиция № 5 “Дезинфекционен разтвор за хемодиализни апарати Fresenius 4008” ще бъдат 
възложени по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП.

Настоящият протокол съдържа констатациите на комисията по отношение на липсата, 
непълнотата и/или несъответствието на информацията, включително нередовност и/или 
фактическа грешка, и/или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор на участниците. 1 2 3 4

1. „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособените 
позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5 и обособена позиция № 6 и 
съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Две технически предложения;
4. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



допуска „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД до разглеждане на техническите 
предложения.

2. „Хелмед България” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособените 
позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5 и обособена позиция № 2 и 
съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия;
4. Копие на Сертификат ISO 9001:2015;
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени всички задължения.
6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици.
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.
9. Две технически предложения;
10. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният сЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор с изключение на информацията попълнена в представения 
ЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, буква „А” Информация за 
икономическия оператор”, подточка д): “Икономическият оператор може ли да представи 
удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която 
ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк 
безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?” където е попълнен 
отговор „НЕ”. Така попълнена информацията е двусмислена,

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия 
протокол представи доказателства, че покрива изискванията към личното състояние, а именно 
нов ЕЕДОП с коректно попълнена Част И: Информация за икономическия оператор, буква „А” 
Информация за икономическия оператор”, посочена в подточка д): “Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци 
или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава 
членка?”

3. „Фьоникс Фарма” ЕООД
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособените 
позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4 и обособена позиция № 4 и 
съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;



2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Две технически предложения;
4. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

4. „Марвена Диагностика” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособената 
позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2 и съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
4. Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Марвена Диагностика” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

5. „Сани Мед” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособените 
позиции, за които се подават документите. Офертата на участника е за обособена позиция № 7 
и обособена позиция № 9 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Декларация по чл.54, ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП.
4. Декларация по чл.55, ал.1 от ЗОП
5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП
6. Декларация за конфинденциалност по чл.102 от ЗОП
7. Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици
8. Декларация за срок на валидност на офертата.
9. Декларация за срок за изпълнение на обществената поръчка.



10. Декларация за начин на плащане.
11. Две технически предложения;
12. Два отделни запечатани плика е надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан е електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП и в съответствие е разпоредбата 
на чл. 40, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП. Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие 
на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие. 
Офертата на участника съответства е изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Сани Мед” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

6. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД:
Документите, свързани е участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособените 
позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е 
за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, обособена позиция № 2 
обособена позиция № 4 и обособена позиция № 7 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки е информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Четири технически предложения;
4. Четири отделни запечатани плика е надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан е електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

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] г възложителя. Протоколът е подписан от
председателя и членовете на комисията на 2020 г.
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