
П Р О Т О К О Л №:4 

 

Днес, 30.08.2019г, в гр.Шумен, в сграда „Лъчетерапия”, на „Комплексен 

онкологичен център-Шумен” ЕООД, Конферентна зала, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” 

№63, ет.4 се проведе заседание на комисията за провеждане на процедура – открита 

процедура по ЗОП – „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ  ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1” ЗА  НУЖДИТЕ НА 

„КОЦ-ШУМЕН”ЕООД, Комисията, назначена със Заповед №106/08.08.2019г, на 

Упълномощено лице по ЗОП започна работа в 13.00 часа в пълен състав. 

Председателят на комисията докладва получено писмо от участника „Вега 

Медикъл“ ЕООД . Участникът представя декларация Образец №:6, подписана от 

управителя Димитър Янков Иванов.  

Комисията единодушно приема, че участникът е отстранил  нередовностите на 

офертата си в дадения срок. 

Комисията продължава работа с разглеждане на представените мостри и 

каталози. 

По изискванията на Възложителя, участниците следва задължително да 

представят мостри по ОП №1, номенклатури №№ 25, 75, 78; по ОП №3, номенклатури 

№№ 40 и 41; по ОП №5, номенклатура №30. За всички останали номенклатури по ОП 

№1, 3 и 4 участникът следва да представи каталог.  

Комисията при проверка редовността на офертите, в частта на Техническото 

предложение разгледа представените от участниците - каталог, страници от каталог, 

техническо описание /техническа характеристика на МИ/, снимки и таблици и извърши 

сравнение с параметрите заложени в Техническата спецификация. 

Комисията констатира, че са налице нередовности в офертите на участниците по 

отношение изискванията на Възложителя за представяне на мостри, както следва: 

1. "Фаркол" АД - участникът не представя задължителна мостра по ОП №1, 

номенклатура №25. 

2."Хелмед България" ЕООД - участникът не представя нито една от 

задължителните мостри ОП №1, номенклатура №№ 25 и 78. 

Участникът не представя и каталог /описание, снимка/ по ОП №1, номенклатури 

№№  5, 23, 29, 53, 79, 86, 97, 99, 101, 102. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.104,ал.5 от ЗОП, чл.54, ал.13 от 

ППЗОП и указанията в обявлението за ОП на Възложителя, комисията единодушно 



 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

ОПРЕДЕЛЯ срок от 5 /пет/ работни дни, от получаване на съобщението за 

настоящото решение, участниците да представят допълнителна иннформация, както 

следва: 

1. "Фаркол" АД - участникът да представи задължителна мостра по ОП №1, 

номенклатура №25. 

2."Хелмед България" ЕООД - участникът да представи задължителните мостри 

ОП №1, номенклатура №№ 25 и 78. 

Участникът да представи каталог /описание, снимка/ по ОП №1, номенклатури 

№№  5, 23, 29, 53, 79, 86, 97, 99, 101, 102. 

Настоящият протокол да се изпрати на всички участници и да се постави в 

профила на купувача на Възложителя. 

Комисията приключи работа на 30.08.2019г. в 15.10 часа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   Заличено на осн-е чл.59 от  ЗЗЛД /Мерджан Мехмед/  

ЧЛЕНОВЕ: 

   Заличено на осн-е чл.59 от  ЗЗЛД /Румяна Великова/ 

   Заличено на осн-е чл.59 от  ЗЗЛД /Татяна Михова/ 

   Заличено на осн-е чл.59 от  ЗЗЛД /Красен Митев/ 

   Заличено на осн-е чл.59 от  ЗЗЛД /Адв. Пламен Петков / 

   Заличено на осн-е чл.59 от  ЗЗЛД /Д-р Атанас Йовчев/ 

   Заличено на осн-е чл.59 от  ЗЗЛД /Росица Стоянова/ 

 


