
П Р О Т О К О Л №:1 

Днес, 08.08.2019г, 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 11.00 часа в пълен състав:  

1. Мерджан Мехмед, юрисконсулт – председател; 

2. Румяна Великова, опер. м.с. в ОХО – член; 

3. Татяна Михова, опер. м.с. в ОГО – член; 

4. Красен Митев, финансов контрольор – член; 

5. Адв. Пламен Петков – член; 

6. Д-р Атанас Йовчев, началник, клинична лаборатория – член; 

7. Росица Стоянова, ст. мед. лаборант – член 

Председателят на комисията представи списък на подадените оферти, по реда на 

подаването им както следва: 

1."Медиклим" ЕООД, вх.№ОП-01/23.7.2019, 10.30 ч. 

2."Ка М Медикъл" ЕООД, вх.№ОП-02/1.8.2019, 9.15 ч. 

3."Ди Ем Джи Клиник" ЕООД, вх.№ОП-03/5.8.2019, 09.50 ч. 

4."Софарма Трейдинг" АД, вх.№ОП-04/5.8.2019, 10.00 ч. 

5."Омнимед" ООД, вх.№ОП-05/6.8.2019, 09.40 ч. 

6."ЕТГ" ООД, вх.№ОП-06/6.8.2019, 10.50 ч. 

7."Лабекс Инженеринг" ООД, вх.№ОП-07/6.8.2019, 11.00 ч. 

8."Перфект Медика" ООД, вх.№ОП-08/7.8.2019,10.45 ч. 



9."РСР" ЕООД, вх.№ОП-09/7.8.2019,10.50 ч. 

10."Б.Браун Медикъл", вх.№ОП-10/7.8.2019, 10.55 ч. 

11."Медикард" ООД, вх.№ОП-11/7.8.2019, 11.00 ч. 

12."Фаркол" АД, вх.№ОП-12/7.8.2019, 11.00 ч. 

13."МТИ" ООД, вх.№ОП-13/7.8.2019, 11.00 ч. 

14."Хелмед България" ЕООД, вх.№ОП-14/ 7.8.2019, 11.00 ч. 

15."Агарта ЦМ"ЕООД, вх.№ОП-15/7.8.2019г, 11.00 ч. 

16."Аква хим" АД, вх.№ОП-16/7.8.2019г, 11.00 ч. 

17."Екос Медика" ООД, вх.№ОП-17/7.8.2019г, 11.00 ч. 

18."Вега Медикъл" ЕООД, вх.№ОП-18/7.8.2019г, 11.00 ч. 

19."Елпак Лизинг" ЕООД, вх.№ОП-19/7.8.2019г, 11.20 ч. 

20."Истлинк България" ООД, вх.№ОП-20/7.8.2019г, 13.00 ч. 

В работата на комисията не се явяват представители участниците, представители 

на средствата за масово осведомяване и СНЦ. 

Членовете на комисията подписаха декларации по образец. 

Председателят на комисията отваря офертите по реда на постъпването им в 

„Звено по обществени поръчки“, както следва:  

 

1."Медиклим" ЕООД - Намериха се плик от доставка от куриер, в него здрав 

запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура, здрав 

запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови параметри" за ОП №№ 6.13 и 6.14 

и  2бр папки ПВЦ.  В първата папка се намериха: Опис на представените документи 14 

точки, подпис на управителя Радмила Филева, упълномощен представител от Чупе 

Андае и Чупе Мирча, управители на "Медиклим" ООД; магнитен диск, Разрешение за 

търговия на едро с МИ и приложение. Във втората папка се намериха - Техническо 

предложение Образец №4, Продуктова листа и каталот от стр.14 до стр.68; Оферта 



Обр.1; декларация обр.5, декларация обр.6, декларация обр.11, декларация обр.12, 

декларация обр.13, декларация обр.14. Комисията направи преглед на представената 

документация и констатира, че всички посочени в списъка документи са приложени в 

офертата. Трима от членовете на комисията - Мерджан Мехмед, Красен Митев и 

Пламен Петков подписаха Техническо предложение и плика с "Предлагани ценови 

параметри". 

2."Ка М Медикъл" ЕООД - Намериха се здрав запечатан кафяв плик, с надпис 

Оферта за участие в настоящата процедура, ОП №4, в него се намериха: здрав 

запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и  папка ПВЦ.  В 

папката се намериха: Опис на представените документи 20 точки, подпис на 

управителя Катерина Божкова, управител, еЕЕДОП, Разрешение за търговия на едро с 

МИ и приложение, Декларация за изпълнение договори за доставка по ЗОП за 

предходните три години-3бр, Декларация за складова база и транспорт, Списък на 

персонал, Техническо предложение Образец №4, Оферта Обр.1; д3екларация обр.5, 

декларация обр.6, декларация обр.11, декларация обр.12, декларация обр.13, 

декларация обр.14, декларация за срок на валидност на офертата 180дн, оторизации 

4бр, сертификати за въведени системи за управление на качеството, декларации за 

съответствие-13бр, продуктово описание от стр.102 до стр.137. Комисията направи 

преглед на представената документация и констатира, че всички посочени в списъка 

документи са приложени в офертата. Трима от членовете на комисията - Мерджан 

Мехмед, Красен Митев и Пламен Петков подписаха Техническо предложение и плика с 

"Предлагани ценови параметри". 

3."Ди Ем Джи Клиник" ЕООД - Намериха се здрав запечатан кафяв плик, с 

надпис Оферта за участие в настоящата процедура, ОП №5, в него се намериха: здрав 

запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и  папка ПВЦ.  В 

папката се намериха: Оферта, обр.1, Опис на представените документи 21 точки, 

подпис на управителя Даниела Клисурска, управител, еЕЕДОП, Сертификат за 

въведена система за управление на качество на участника на производителите 6бр, 

Разрешение за търговия на едро с МИ и приложение, Декларация за изпълнение 

договори за доставка по ЗОП за предходните три години-3бр, Декларация за складова 

база и транспорт, Списък на персонал, Техническо предложение Образец №4, 

декларация обр.5, декларация обр.6, декларация обр.11, декларация обр.12, декларация 

обр.13, декларация обр.14, оторизации 4бр, сертификати за въведени системи за 



управление на качеството, декларация за съответствие, оторизационни писма - 1бр, 

списък на персонал, декларация за складова база и транспорт. Участникът представя 

кашон с мостри за номенклатура №5.30. Комисията направи преглед на представената 

документация и констатира, че всички посочени в списъка документи са приложени в 

офертата. Трима от членовете на комисията - Мерджан Мехмед, Красен Митев и 

Пламен Петков подписаха Техническо предложение и плика с "Предлагани ценови 

параметри". 

4."Софарма Трейдинг" АД - Намериха се здрав запечатан кафяв плик, с надпис 

Оферта за участие в настоящата процедура, ОП №1, 3, 6 и 7, в него се намериха: здрав 

запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови параметри"-4бр и  офис папка.  В 

папката се намериха: Опис на представените документи 22 точки, подпис на Габриела 

Димитрова, упълномощен представител по пълномощно от Димитър Димитров, 

Изп.директор, пълном.рег. №7879/27.12.2018г, нотариус Л.Сотирова, РС-София, 

еЕЕДОП и на хартиен носител, декларация обр.6-4бр, декларация обр.11-3бр, 

декларация обр.12, декларация обр.13, декларация обр.14-3бр, Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката обр.4, за ОП №1, декларация за съгласие с 

клаузите на договор,  декларация за срок на валидност на офертата 180дни, декларация 

обр.5, декларация за притежание на СЕ маркировка, декларация за собствен транспорт 

с опис на МПС и складова база, списък на персонал, опис на предоставените мостри, 

продуктово описание стр.50-184.   За ОП №3, участникът представя: пълном.рег. 

№7879/27.12.2018г, нотариус Л.Сотирова, РС-София, Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката за ОП №3 - обр.4, декларация за съгласие с клаузите на 

договора,  декларация за срок на валидност на офертата 180дни, декларация обр.5, 

декларация за притежание на СЕ маркировка, декларация за собствен транспорт с опис 

на МПС и складова база, списък на персонал, продуктово описание стр.195-229. 

персонал, опис на предоставените мостри, продуктово описание стр.50-184.   За ОП 

№6, участникът представя: пълном.рег. №7879/27.12.2018г, нотариус Л.Сотирова, РС-

София, Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОП №3 - обр.4, 

декларация за съгласие с клаузите на договора,  декларация за срок на валидност на 

офертата 180дни, декларация обр.5, декларация за притежание на СЕ маркировка, 

декларация за собствен транспорт с опис на МПС и складова база, списък на персонал, 

продуктово описание стр.240-253. персонал, опис на предоставените мостри, 

продуктово описание стр.50-184.   За ОП №7, участникът представя: пълном.рег. 



№7879/27.12.2018г, нотариус Л.Сотирова, РС-София, Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката за ОП №3 - обр.4, декларация за съгласие с клаузите на 

договора,  декларация за срок на валидност на офертата 180дни, декларация обр.5, 

декларация за притежание на СЕ маркировка, декларация за собствен транспорт с опис 

на МПС и складова база, списък на персонал, продуктово описание стр.264-268. 

Намери се плик с мостри, съответен на мострите. Комисията направи преглед на 

представената документация и констатира, че всички посочени в списъка документи са 

приложени в офертата. Трима от членовете на комисията - Мерджан Мехмед, Красен 

Митев и Пламен Петков подписаха Техническо предложение и плик с "Предлагани 

ценови параметри" 4бр, за ОП №1, 3, 6 и 7. 

5."Омнимед" ООД - Намериха се - плик от доставка на куриер, в него здрав 

запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура, в него се 

намериха: здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови параметри", 

каталог и  папка ПВЦ.  В папката се намериха: Оферта, обр.1, Опис на представените 

документи до т.5.5, подпис на управителя Елисавета Младенова, управител, еЕЕДОП, 

декларация обр.5, декларация обр.6 - от двамата управители на дружеството, 

декларация обр.11-2бр, декларация обр.12, декларация обр.13, декларация обр.14, 

Техническо предложение Образец №4, декларация за съответствие с техническите 

изисквания, сертификат за въведена система за управление на качеството на участника 

и на производителите - 3бр, продуктово описание стр.28 до 79, ел.диск "Инструкция за 

употреба ОП №5, номенклатури №№5.23 до 5.27", списък на изпълнени доставки през 

последните 3 години - 5бр, референции-2бр, оторизация от производител, Разрешение 

за търговия на едро с МИ, приложение, декларация за притежание на СЕ маркировка, 

декларация за складова база, МПС и персонал,  обр.6, декларация обр.11, декларация 

обр.12, декларация обр.13, декларация обр.14, оторизации 4бр, сертификати за 

въведени системи за управление на качеството, декларация за съответствие, 

оторизационни писма - 1бр, списък на персонал, декларация за складова база и 

транспорт. Участникът представя кашон с мостри за номенклатура №5.30. Комисията 

направи преглед на представената документация и констатира, че всички посочени в 

списъка документи са приложени в офертата. Трима от членовете на комисията - 

Мерджан Мехмед, Красен Митев и Пламен Петков подписаха Техническо предложение 

и плика с "Предлагани ценови параметри". 



6."ЕТГ" ООД - Намериха се - плик от доставка на куриер, в него здрав 

запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура, в него се 

намериха: здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови параметри" за ОП 

№6, папка ПВЦ.  В папката се намериха: Опис на представените документи 23 точки, 

подпис на управителя Теодор Габровски, управител, еЕЕДОП, декларация за налична 

складова база и МПС, декларация за персонал, оторизации-4бр, Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката обр.4, продуктово списък и сертификати от 

стр.14 до 20, декларация за съответствие от производител-2бр, декларация обр.5, 

декларация обр.6, декларация обр.11, декларация обр.12, декларация обр.13, 

декларация обр.14 - всички подписани от управителя., Техническо предложение 

Образец №4, декларация за съответствие с техническите изисквания, сертификат за 

въведена система за управление на качеството за участника. Не представя мостри. 

Комисията направи преглед на представената документация и констатира, че всички 

посочени в списъка документи са приложени в офертата. Трима от членовете на 

комисията - Мерджан Мехмед, Красен Митев и Пламен Петков подписаха Техническо 

предложение и плика с "Предлагани ценови параметри". 

7."Лабекс Инженеринг" ООД - Намериха се - плик от доставка на куриер, в 

него здрав запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура, 

в него се намериха: здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри" и  папка ПВЦ.  В папката се намериха: Опис на представените документи 

20 точки, подпис на Теодора Павлова, управител, Оферта, обр.1, за ОП №6, 

номенклатури №№6.66-6.93, еЕЕДОП, Техническо предложение обр.4, декларация за 

съответствие от производител на англ.език и превод на български, 2бр, оторизационно 

писмо от производител англ.език и превод, оторизационно писдмо от БИОЛАБО САС и 

опис на продуктите, англ.език и превод, декларация за съответствие-4бр, каталог 

стр.38-44, оторизационна писмо от Тозо Юръп Ен Ви, декларация обр.5, декларация 

обр.6, декларация обр.11, декларация обр.12, декларация обр.13, декларация обр.14, 

всички подписани от управителя Александър Недялков. Разрешение за търговия на 

едро с МИ и приложение, сертификат за въведена система за управление на качеството 

от участника, декларация за персонал по изпълнение на поръчката-2бр, декларация за 

складови бази и МПС, списък на изпълнени поръчки идентични или сходни с предмета 

на настоящата ОП за последните три години, 2бр референции. Участникът не представя 

мостри. Комисията направи преглед на представената документация и констатира, че 



всички посочени в списъка документи са приложени в офертата. Трима от членовете на 

комисията - Мерджан Мехмед, Красен Митев и Пламен Петков подписаха Техническо 

предложение и плика с "Предлагани ценови параметри". 

8."Перфект Медика" ООД - Намериха се - плик от доставка на куриер, в него 

здрав запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура, в 

него се намериха: здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", и  свитък с документи. Челна страница се намери  Опис на представените 

документи 17 точки, подпис на Николай Чернаев, упълномощен представител по 

пълномощно от Александър Недялков, управител на "Перфект Медика" ООД, рег. 

№3996/26.07.2019г, нотариус М.Димчев, район СРС, еЕЕДОП, Техническо 

предложение обр.4, декларация от производител ЕЛИТехГруп, продуктово описание на 

английски език, 4стр, декларация обр.5, декларация обр.6, Разрешение за търговия на 

едро с МИ, декларация за притежание на СЕ маркировка, декларация за срок на 

валидност на офертата 180дни, декларация за складова база и МПС, декларация за 

персонал по изпълнение на поръчката, декларация обр.11-2бр от Теодора Павлова и 

Димитър Илиев - управители, декларация обр.12 - 2бр, декларация обр.13, декларация 

обр.14-2бр. Участникът не представя мостри. Комисията направи преглед на 

представената документация и констатира, че всички посочени в списъка документи са 

приложени в офертата. Трима от членовете на комисията - Мерджан Мехмед, Красен 

Митев и Пламен Петков подписаха Техническо предложение и плика с "Предлагани 

ценови параметри". 

 9."РСР" ЕООД - Намериха се плик за доставка от куриер, в него здрав 

запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура, в него се 

намериха: здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови параметри"-2бр, за 

ОП №1 и №4, плик с мостри-без опис и офис папка.  В папката се намериха: Опис на 

представените документи 6.14 точки, подпис на д-р Рачо Рибаров, управител, еЕЕДОП 

и на хартиен носител, Техническо предложение за изпълнение на поръчката обр.4, за 

ОП №1, таблица с вписани номенклатури по ОП №1, характеристики, производител, 

предлагана опаковка, код на изделието по списъка на ИАЛ, търговско наименование, 

каталожен номер - 3стр, сертификат за система за управление на качество на 

производител с приложена характеристика по ОП и номенклатури, описани ръкописно 

от стр.27 до 159, Техническо предложение за изпълнение на поръчката обр.4, за ОП 

№1. 



Техническо предложение за изпълнение на поръчката ОП №4, стр.160 и 161, 

след него от стр.162 и 163 таблица с вписани номенклатури по ОП №4, характеристики, 

производител, предлагана опаковка, код на изделието по списъка на ИАЛ, търговско 

наименование, каталожен номер - 2стр, сертификат за система за управление на 

качество на производител с приложена характеристика по ОП и номенклатури, описани 

ръкописно от стр.164 до 223, декларация обр.5, декларация обр.6, декларация обр.11, 

декларация обр.12, декларация обр.13, декларация обр.14, всички подписани от 

управителя, декларация за налична складова база, за МПС, за екип експерти, 

Разрешение за търговия с МИ и приложение, Разрешение за промяна-2бр; опис-

декларация за изпълнени договори през последните три години 143бр, референции 6бр, 

опис на мостриноменклатура 1.78оторизационно писмо от "Фрезениус Каби България" 

ЕООД, приложение, оторизационно писмо от същата фирма, оторизационни писма от 

производители 4бр. 

10."Б.Браун Медикъл" ООД- Намериха се - плик от доставка на куриер, в него 

здрав запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура, в 

него се намериха: здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", плик с мостри по ОП 1.75 и  офис офис-папка с документи.В папката челна 

страница се намери Оферта обр.1,  Опис на представените документи до т.5 точки, 

подпис на управителите Хорст Щюер и Манфред Марле, чрез пълномощник Дарина 

Йорданова, по пълномощно стр.252, рег. №10608/29.07.2019г, нотариус Цв.Симеонова, 

район СРС, еЕЕДОП и на хартиен носител, декларация обр.11 - 4бр, от двамата 

управители и двамата прокуристи, декларация обр.12 от двамата управители, 

декларация обр.13-4бр, декларация обр.14-4бр, Техническо предложение обр.4, за ОП 

№1, продуктово описание и характеристики от стр.41 до стр.84, декларации за 

съответствие с Директива на Съвета 93/42ЕИО - 25бр, указания за употреба - 8бр, на 

английски език и превод, декларация обр.5, декларация обр.6-5бр, декларация за 

складова база, МПС и персонал за изпълнение на поръчката, декларация за наличие на 

СЕ маркировка. Комисията направи преглед на представената документация и 

констатира, че всички посочени в списъка документи са приложени в офертата. Трима 

от членовете на комисията - Мерджан Мехмед, Красен Митев и Пламен Петков 

подписаха Техническо предложение и плика с "Предлагани ценови параметри". 

11."Медикард" ООД - Намериха се плик за доставка с куриер, в него здрав 

запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура, ОП №1, 3 и 



4, в него се намериха: здрав запечатан бял плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри"-3бр и  офис папка.  В папката се намериха: Опис на представените 

документи 21 точки, подпис на Борис Конев, управител, еЕЕДОП, декларация със 

списък на доставки през последните три години-бр, референции на англ.език и превод 

2бр, декларация за налична складова база и МПС, декларация със списък на персонал за 

изпълнение на поръчката, Техническо предложение за изпълнение на поръчката обр.4, 

за ОП №1, каталог с техническо описание стр.15-20, декларация за съответствие от 

производител стр.21 до 108, Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

обр.4, за ОП №3, каталог с техническо описание стр.111 до 180, Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката обр.4, за ОП №4, каталог с техническо 

описание стр.183 до 226, декларация обр.5, декларация обр.6, декларация обр.11, 

декларация обр.12, декларация обр.13, декларация обр.14, Разрешение за търговия на 

едро с МИ, приложение и Разрешение за промяна, сертификат за въведена система за 

управление нап качеството на участника. Трима от членовете на комисията - Мерджан 

Мехмед, Красен Митев и Пламен Петков подписаха Техническо предложение и 

пликовете с "Предлагани ценови параметри". 

12."Фаркол" АД - Намериха се - плик от доставка на куриер, в него здрав 

запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура за ОП №1, в 

него се намериха: здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", папка ПВЦ, джоб с Опис на представените документи 13т и еЕЕДОП, 

мостри №1.75 и 1.78.  В папката се намериха Техническо предложение за изпълнение 

на поръчката обр.4 и таблица с попълнено номенклатура, характеристика, 

производител, предлагана опаковка, код на изделието в списъка на ИАЛ, каталожен 

номер 3стр, декларация обр.5, подписана от Изп.директор Таня Минчева-Базотева, 

Председател на СД, Г.Базотев и Зам.предс. на СД Даниел Радулов, декларация обр.6, 

подписана от Ст.Колев, упълномощен представител, декларация за складова наличност, 

МПС, Списък на персонал ангажиран в изпълнение на поръчката, декларация обр.11, 

декларация обр.12, декларация обр.13, оторизационно писмо от ЛИОН ЕООД, 

официален представител и дистрибутор с упълномощаване за настоящата ОП, 

сертификат за система на качеството на производител стр.23 до 51, оторизационно 

писмо, сертификати на производител стр.53 до 143, с превод на български език. 

Комисията направи преглед на представената документация и констатира, че всички 

посочени в списъка документи са приложени в офертата, но в описа липсва декларация 



Образец №14, същата не се намери и в документацията. Трима от членовете на 

комисията - Мерджан Мехмед, Красен Митев и Пламен Петков подписаха Техническо 

предложение и плика с "Предлагани ценови параметри". 

13."МТИ" ООД - Намериха се: плик от доставка на куриер, в него кашон с 

мостри за ОП №:1, номенклатура 1.75;1.78 и ОП №:5, номенклатура 5.30; друг плик от 

доставка на куриер, в него здрав запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в 

настоящата процедура за ОП №1, 2, 3, 5, 6, в него се намериха: здрав запечатан кафяв 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри"-5бр и  папка ПВЦ.  В папката се 

намериха: Опис на представените документи до т.4 точки, пълномощно от Йонка 

Гетова-Христанова, управител на МТИ ООД, за упълномощаване на Евелина 

Станимирова, рег. №4208/26.07.2019г, на нотариус К.Каменов, район СРС, еЕЕДОП, 

списък на оторизационни писма, допълнение към ЕЕДОП 20бр, декларация за складова 

база и МПС и екип от служители, декларация обр.6, 3бр, декларация обр.11-3бр, 

декларация обр.12-3бр, декларация обр.13, декларация обр.14-2бр, Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката обр.4, за ОП №1, таблица по номенклатури, 

декларация обр.5, декларация за СЕ маркировка, приемо-предавателен протокол за 

мостри-проект, каталог стр.30 до 108, Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката обр.4, за ОП №2, таблица по номенклатури, декларация обр.5, каталог 1 

страница.; Техническо предложение за изпълнение на поръчката обр.4, за ОП №3, 

таблица по номенклатури, декларация обр.5, каталог от стр.118 до стр. 122; Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката обр.4, за ОП №5, таблица по номенклатури, 

декларация обр.5, приемо-предавателен протокол за мостри-проект -за номенклатура 

5.30, каталог от стр. 129 до стр.173, сертификат за система за управление на качеството 

на производител; Техническо предложение за изпълнение на поръчката обр.4, за ОП 

№6, таблица по номенклатури, декларация обр.5, каталог стр.180 до стр. 216. 

Трима от членовете на комисията - Мерджан Мехмед, Красен Митев и Пламен 

Петков подписаха Техническо предложение и пликовете с "Предлагани ценови 

параметри". 

Комисията приключи работа на 08.08.2019г. в 16:00 часа поради служебен 

ангажимент на член от комисията. 

Комисията продължава работа на 09.08.2019г, 11.00 часа. 



14."Хелмед България" ЕООД- Намериха се - плик от доставка на куриер, в 

него здрав запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура 

за ОП №1, в него се намериха: здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри за ОП №1", папка ПВЦ, еЕЕДОП.  В папката се намериха - Опис на 

представените документи обр.4, 5 точки, Оферта обр.1, Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката обр.4 и таблица с попълнено номенклатура, характеристика, 

производител, предлагана опаковка, код на изделието в списъка на ИАЛ, каталожен 

номер 3стр, всички подписани от управителя В.Кръстев, декларация за съответствие на 

производители от стр.8 до 109, инструкция за употреба и каталог от стр.110 до стр.179, 

декларация обр.5, декларация обр.6, декларация обр.8, обр.9, обр.10, обр.11, обр.13 и 

обр.14 - всички подписани от В.Кръстев, управител. Комисията направи преглед на 

представената документация и констатира, че всички посочени в списъка документи са 

приложени в офертата. Трима от членовете на комисията - Мерджан Мехмед, Красен 

Митев и Пламен Петков подписаха Техническо предложение и плика с "Предлагани 

ценови параметри". 

15."Агарта ЦМ"ЕООД - Намериха се - плик от доставка на куриер, в него здрав 

запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура, в него се 

намериха: здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови параметри за ОП 

№1", 2бр папка ПВЦ. Първата папка - намери се челна страница Опис на представените 

документи до т.5, еЕЕДОП, декларация обр.5, декларация обр.6 декларация обр.11, 

декларация обр.12, декларация обр.13 и декларация обр.14, всички подписани от Ценка 

Маринова, управител. Във втората папка - намериха се Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката обр.4, техническо описание и каталог от стр.11 до стр.24, 

декларация за срок на валидност на офертата 180 дни. Трима от членовете на комисията 

- Мерджан Мехмед, д-р Атанас Йовчев и Пламен Петков подписаха Техническо 

предложение и плика с "Предлагани ценови параметри". 

16."Аквахим" АД - Намериха се - плик от доставка на куриер, в него здрав 

запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура за ОП №1 и 

ОП №5, в него се намериха: 2бр здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри за ОП №1", и ОП №2, папка ПВЦ. В папката се намери еЕЕДОП, 

Опис на представените документи до т.6, еЕЕДОП, Оферта обр.1, декларация за 

складова база, МПС, декларация за персонал по изпълнение на ОП, декларация обр.5, 

декларация обр.6, декларация обр.11, декларация обр.12, декларация обр.13 и 



декларация обр.14, всички подписани от Елица Рускова, упълномощен представител, 

по пълномощно рег. №2523 от 15.07.2019г, нотариус Н.Каракашева, район СРС, обр.11 

- подписали Изп.директор Камелия Цанкова, прокуристи и членовете на СД, 

каталог,брошури и инструкции за работа от стр. 18 до стр.65, пълномощно рег. №2523 

от 15.07.2019г, нотариус Н.Каракашева, район СРС, Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката обр.4, за ОП №5 каталог,брошури и инструкции за работа и 

декларации за съответствие от стр. 70 до стр.112. Трима от членовете на комисията - 

Мерджан Мехмед, д-р Атанас Йовчев и Пламен Петков подписаха Техническо 

предложение и плика с "Предлагани ценови параметри". 

 17."Екос Медика" ООД- Намериха се - плик от доставка на куриер, в него 

здрав запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура, в 

него се намериха: 3бр здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри" за ОП №1, 3 и 4, папка ПВЦ и 3бр свитъци. В папката се намери челна 

страница Опис на представените документи до т.5, еЕЕДОП, декларация обр.11 2бр, 

подпис на Г.Шейкова и Елка Илиева, управители, декларация обр.12, декларация 

обр.13, декларация обр.14, декларация за СЕ маркировка, декларация за налична 

складова база и транспорт, декларация със списък на персонал. В първия свитък - 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката обр.4, за ОП №1, каталог от 

стр.14 до стр.19, оторизационни писма стр.20-27, декларация обр.5, декларация обр.6; 

втори свитък - Техническо предложение за изпълнение на поръчката обр.4, за ОП №3, 

каталог от стр.32 до стр.45, оторизационни писма стр.46-51, декларация обр.5, 

декларация обр.6; трети свитък - Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

обр.4, за ОП №4, каталог от стр.56 до стр.68, оторизационни писма стр.69-74, 

декларация обр.5, декларация обр.6. Трима от членовете на комисията - Мерджан 

Мехмед, д-р Атанас Йовчев и Пламен Петков подписаха 3бр Техническо предложение 

и пликовете с "Предлагани ценови параметри". 

18."Вега Медикъл" ЕООД - Намериха се - плик от доставка на куриер, в него 

здрав запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура по ОП 

№3, в него се намериха: здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", папка ПВЦ. В папката се намери еЕЕДОП, Опис на представените 

документи до т.5, Разрешение за търговия на едро с МИ, приложение към него, 

Разрешение за промяна, сертификат за въведена система за управление на качеството за 

участника, декларация за складова база, декларация за персонал в изпълнение на 



поръчката, оторизационно писмо, референции от стр.8 до стр.16, декларация обр.5, 

декларация обр.11, декларация обр.12, декларация обр.13 и декларация обр.14, всички 

подписани от Димитър Иванов, управител, Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката обр.4, за ОП №3, каталог от стр.23 до стр.40, декларация за съответствие от 

производител стр.41 до 51, декларация за срок на валидност на офертата 180 дни. 

Трима от членовете на комисията - Мерджан Мехмед, д-р Атанас Йовчев и Пламен 

Петков подписаха Техническо предложение и плика с "Предлагани ценови параметри". 

19."Елпак Лизинг" ЕООД - Намериха се - плик от доставка на куриер, в него 

здрав запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура, ОП 

№1, 2 и 6, в него се намериха: 3бр здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри за ОП №1", 4бр папки ПВЦ. Първата папка - намери се еЕЕДОП, 

оферта обр.1, Опис на представените документи до т.13, декларация за налична 

складова база, транспорт, декларация със списък на персонал, оторизации от стр.6 до 

стр.25, Разрешение за търговия на едро, приложение към него, декларация обр.11, 

декларация обр.12, декларация обр.13 и декларация обр.14, всички подписани от 

Пламен Калайджиев, управител. Във втората папка - намериха се Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката обр.4 за ОП №1, каталог от стр.34 до стр.73, 

декларации за съответствие стр.74 до стр.110, декларация обр.5, декларация обр.6. В 

третата папка - намериха се Техническо предложение за изпълнение на поръчката обр.4 

за ОП №2, каталог от стр.115 до стр.121, декларации за съответствие стр.122 до стр.127, 

декларация обр.5, декларация обр.6. В четвъртата папка - намериха се Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката обр.4 за ОП №6, каталог от стр.132 до 

стр.146, декларации за съответствие стр.147 до стр.155, декларация обр.5, декларация 

обр.6. Трима от членовете на комисията - Мерджан Мехмед, д-р Атанас Йовчев и 

Пламен Петков подписаха Техническо предложение и плика с "Предлагани ценови 

параметри". 

20."Истлинк България" ООД- Намериха се - плик от доставка на куриер, в 

него здрав запечатан кафяв плик, с надпис Оферта за участие в настоящата процедура, 

в него се намериха: 3бр здрав запечатан кафяв плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри" за ОП №1, 2 и 3, папка и плик с мостри, за номенклатури №№1.78 и 1.25. В 

папката се намери челна страница Опис на представените документи до т.10, еЕЕДОП, 

техническа спецификация - за номенклатури по подбор на участника, декларация обр.5, 

декларация обр.6, декларация обр.11, декларация обр.12, декларация обр.13 и 



декларация обр.14, всички подписани от Кръстьо Белев. Оторизации, каталози и 

брошури стр.22 до стр.152, техническа спецификация за ОП №2, по подбор на 

участника, декларация обр.5, брошури от стр.155 до стр.159, техническа спецификация 

за ОП №3, по подбор на участника 3стр, декларация обр.№5, каталог-англ.език и 

превод на български език, от стр.164 до стр.167, декларация за търговските обекти и 

техническото оборудване - офис складове, списък на персонал за изпълнение на 

поръчката, декларация за конфиденциалност за търговска тайна. Трима от членовете на 

комисията - Мерджан Мехмед, д-р Атанас Йовчев и Пламен Петков подписаха 

Техническо предложение и 3бр пликове с "Предлагани ценови параметри". 

Комисията констатира, че в офертата на участника липсва Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката, Образец №4, което следваше да бъде 

представено за всяка от обособените позиции, за които е подадена офертата - ОП №1, 2 

и 3. Представените 3бр извлечения от Техническа спецификация, в които са вписани 

номенклатурните единици, за които заявява офертата си участника не могат да заместят 

изискването на Възложителя за представяне на Техническо предложение за изпълнение 

на поръчката по образец, защото в него са отразени съществени клаузи, които 

впоследствие стават част от договора за изпълнение на обществената поръчка, както и 

изисквания, подробно описани в разпоредбата на чл.39, ал.3 от ППЗОП.  Изрично в 

обявлението за настоящата ОП е казано, че офертата и приложенията към нея трябва да 

бъдат изготвени съгласно приложените към документацията образци. 

Комисията единодушно приема, че са налице основания за отстраняване на 

участника от процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл.107, т.2 и т.5, във вр. 

чл.101, т.3 от ЗОП. 

Предвид горното, комисията единодушно  

 

                               Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на документите на "ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" 

ООД. 



Ще бъде внесено предложение за отстраняване на участника в доклада до 

възложителя за приключване на процедурата.  

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията приключи работа в 16:30 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




