
                              

                                                                     

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 заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД, 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 заличено 

на осн-е чл.59 от ЗЗЛД, 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 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 заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД, 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 заличено 

на осн-е чл.59 от ЗЗЛД, 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 заличено на осн-е 

чл.59 от ЗЗЛД, 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 заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД, 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л №:2 

 

Днес, 13.08.2019г, 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 08.00 часа в пълен състав.  

Комисията продължава с разглеждане съответствието на офертите с 

изискванията на възложителя за лично състояние и подбор. 

Съгласно обявата, се изисква: 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП; 

1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по- 

долу, възникнало преди или по време на процедурата: 

а) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 

159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 

321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) или престъпления, аналогични на 

посочените в друга държава членка или трета страна; 

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата 

или  участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, 

в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. 

в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

г) установено е, че: 

аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 



бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

д) установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 

128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона 

за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

1.2. Основанията по т. 2.1.1, б. "а”, и "е” се отнасят за лицата, които 

представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и 

надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако 

има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава 

на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, 

които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако 

има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

В случаите по т. 1.2, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в 

състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице 

по пълномощие, основанията по 1.1, б. "а”, и "е” се отнасят и за това физическо лице. 

Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на 

управителни и надзорни органи на участника са, както следва; 

а) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

б) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по 

чл. 105 от Търговския закон; 

в) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 

147, ал. 1 от Търговския закон; 

г) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 

244, ал. 1 от Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 

244, ал. 1 от Търговския закон; 

е) при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 



ж) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 

клонът е регистриран; 

з) в случаите по б. "а” - "ж” - и прокуристите, когато има такива; 

и) при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за 

кооперациите; 

й) при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

к) при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

л) за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и 

контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в 

която са установени. 

Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, който 

им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 

управителните или надзорните органи. 

1.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или 

юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 

1.1 по-горе основания за отстраняване. 

1.4. Основанията за отстраняване по т. 2.1.1, б. "а” по-горе се прилагат до 

изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен 

друг срок, а тези по т. 1.1, б. "г”, предложение първо и б. "д” - три години от датата на 

настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, 

е посочен друг срок. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1 б. "а” се 

попълва в еЕЕДОП както следва: 

В Част Ill, Раздел А участникът следва да предостави информация относно 

присъди за следните престъпления: 

а)  Участие в престъпна организация - по чл. 321 и чл. 321а от НК; 

б)  Корупция - по чл. 301 - 307 от НК; 

в)  Измама - по чл. 209 - 213 от НК; 



г)  Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

д)  Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а, или 253б 

от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

е)  Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 

159г от НК. 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените 

в т. 2.1.1 б. „а" при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1 б. "б” се 

попълва в Част III, Раздел Б от еЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1 б. "в” - 

"е” се попълва в Част III, Раздел В от еЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1 б. ”а” за 

престъпления по чл.172 и чл. 352 - 353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле 1 от 

еЕЕДОП. При отговор „Да" участникът посочва: 

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното 

основание за постановяването й; 

- Срока на наложеното наказание. 

2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от 

възложителя: 

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства, 

посочени в обявлението, възникнали преди или по време на процедурата: 

а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или 

е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите 

си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в 

случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен; 

б) лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

в) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на 

конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 



г) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне 

или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни 

санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 

сто от стойността или обема на договора; 

д) опитал е да: 

аа) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна 

или заблуждаваща информация, или 

бб) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

2.2. Основанията по т. 2.1, д. "аа” и „бб” се отнасят за лицата, които 

представляват участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни 

органи на участника и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 

при вземането на решения от тези органи. Относно кръга на тези лица вж. Забележката 

по т. 1.2. от настоящия раздел. 

2.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или 

юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 

2.1 основания за отстраняване. 

2.4. Основанията за отстраняване по т.2.1,  "б” - "д” се прилагат до изтичане 

на три години от датата на настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е 

установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 се 

попълва в Част Ill, Раздел В от ЕЕДОП. 

3. Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат 

от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното 

законодателство и имат характер на национални основания за изключване. 

На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните 

основания за изключване: 

3.1. Участник за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансови отношения с дружества регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон. 



Участниците следва да декларират в еЕЕДОП дали дружеството -участник е 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай, че 

дружеството-участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 

конкретното изключение. 

3.2. Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални 

(специфични) основания за изключване. Това са осъждания за престъпления по чл. 194-

208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254-260 от НК. Посочва се информация и за 

престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава 

членка или трета страна. 

3.3. Наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР от ЗОП между 

кандидати/участници в конкретната процедура. Съгласно § 2, т. 45 от ДР от ЗОП 

„Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от ДР на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа. 

Забележка: 

Съгласно § 1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

„Свързани лица“ са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по 

съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до 

четвърта степен включително. 

Съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

„Контрол“ е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 

едно дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете 

на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 

решения във връзка с дейността на юридическо лице. 



3.4. Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. или 2, 

чл. 228, ал 3 от Кодекса на труда. 

3.5. Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност. 

3.6. При наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

Информацията относно липсата или наличието на  обстоятелства от т. 3.1 до 3.6 

вкл., се попълва в Част III, Раздел Г от еЕЕДОП. 

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, 

се декларира в еЕЕДОП, в полето „Прилагат ли се специфични национални основания 

за изключване". Отговор „не" се отнася за всички обстоятелства. При отговор "да" 

лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите 

мерки за надеждност. 

3.7. На основание чл. 4, т. 23 във вр. с чл. 3, т. 1 от ЗМИП, като мярка за 

превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари 

възложителите на обществени поръчки следва да извършат комплексна проверка на 

клиентите, които съгласно чл. 10, т. 2 от същия закон включва действия по 

идентифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи действия 

за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на 

лицето по чл. 4 да приеме за установен действителния собственик, включително 

прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол 

на клиента. 

Съгласно § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП „действителен собственик“ е физическо лице 

или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират 

юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически 

лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 

дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни 

образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава 

достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице 

или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на 

приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите 

на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на 

изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на 



еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност 

по отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица 

притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице 

или друго правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най -малко 25 на сто от 

акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание 

принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола 

на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически 

лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също 

физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, 

попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и 

съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на 

доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 

доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства 

от нея, предстои да бъде определено; 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол 

над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства. 

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна 

собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или 

сходни с посочените в т. 2. 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, 

които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на 

юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен 

собственик. 

4. Други основания за отстраняване 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата: 



4.1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази 

документация. 

4.2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. 

4.3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от 

ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП. 

4.4. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок 

не удължи срока на валидност на офертата си. 

5. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на 

основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП) 

5.1. При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т. 1.1 и т. 

2.1 от настоящия раздел, съответният участник има право да представи доказателства, 

че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, като може да докаже 

съответно, че е: 

а) погасил задълженията по т. 1.1, б. "б”, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

б) платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

в) изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

5.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 

документи: 

• по отношение на обстоятелството по б. "а” и "б” (чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от 

ЗОП) - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който 

да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното 

отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за 

окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на 

дължимо обезщетение; 



• по отношение на обстоятелството по б. "в” (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП) - 

документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните 

обстоятелства; 

• е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 

от Кодекса на труда. 

5.3. Няма право да се ползва от възможността по т. 2.4.1 участник, който с 

влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е 

произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури 

за обществени поръчки или концесии, за срока, определен с присъдата/акта. 

5.4. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе 

предвид тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението/ 

нарушението. Когато приеме, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да 

се гарантира неговата надеждност, възложителят няма да го отстрани от процедурата. 

5.5. В решението за класиране, съответно за прекратяване на процедурата 

възложителят ще изложи мотиви за приемане или отхвърляне на предприетите от 

участника мерки за доказване на надеждност и представените за това доказателства, 

ако е приложимо. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на 

надеждност по т. 2.5.1 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето 

свързано със съответното обстоятелство. 

 

1."Медиклим" ЕООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в 

който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 

търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на управление 

гр.София, ул.”Бесарабия” №108В, ет.1, декларира, че е микро, малко или средно 

предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не декларира преференциални 

условия по законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки 

и данъци; не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да 

използва капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са 

налице основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма 

осъждания и участие престъпна организация, корупция, измама, терористични 

престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други 

форми на трафик на хора и тази информация е достъпна от база данни безплатно в 



държава членка на ЕС. Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, 

§2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; 

осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в 

областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е 

аналогична ситуация по несъстоятелност съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 

процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е 

вписан в съответния професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия 

на едро с медицински изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-145/22.12.2017г, на ИАЛ, вписване в 

търговския регистър - Агенция по вписванията. Технически и професионални 

способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за 

доставка на МИ - 4 договора с лечебни заведения в страната през 2019г. Декларира, че 

предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на 

настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП не отговаря изцяло на 

образец №1, липсва декларация за налична складова база, транспорт и персонал за 

изпълнение на поръчката. Предвид на това, комисията единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника не отговаря на изискванията за лично състояние и 

подбор. 

 



2."Ка М Медикъл" ЕООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, 

в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на 

управление, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в списък на 

защитено предприятие; не декларира преференциални условия по законодателството; 

може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; 

няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна 

организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на пари или 

финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора и тази 

информация е достъпна от база данни безплатно в държава членка на ЕС. Декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма 

нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице 

основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма 

основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 

нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното право, социалното 

право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, 

няма споразумение с кредиторите, не е аналогична ситуация по несъстоятелност 

съгласно националното законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор 

или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават 

конкуренцията, няма допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на 

интереси, свързани с настоящата процедура, не е участвал в подготовката на 

процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал 

неверни данни и не е укрил информация във връзка с настоящата процедура. 

Декларира, че няма специфични национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно А:Годност, декларира по 

разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в съответния 

професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-1324/11.08.2016г, на ИАЛ, вписване в търговския регистър - 

Агенция по вписванията. Посочва валидни оторизации за РБ от производители Пърпъл 

сърджикъл, Лапросърч, Локамед и Микровал.  Технически и професионални 

способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за 



доставка на МИ - 3 договора с лечебни заведения в страната през 2017г и 2019г. 

Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с 

предмета на настоящата ОП, посочва линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

3."Ди Ем Джи Клиник" ЕООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен 

подпис, в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на 

управление,; не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да 

използва капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са 

налице основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма 

осъждания и участие престъпна организация, корупция, измама, терористични 

престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други 

форми на трафик на хора и тази информация е достъпна от база данни безплатно в 

държава членка на ЕС. Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, 

§2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; 

осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в 

областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е 

аналогична ситуация по несъстоятелност съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 



процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е 

вписан в съответния професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия 

на едро с медицински изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-239/07.01.2008г, на ИАЛ, вписване в 

търговския регистър - Агенция по вписванията, ЕИК. Технически и професионални 

способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за 

доставка на МИ - 3 договора с лечебни заведения в страната през 2017г - 2019г. 

Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с 

предмета на настоящата ОП, посочва линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

4."Софарма Трейдинг" АД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, 

в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на 

управление, декларира, че не е микро, малко или средно предприятие; не е в официален 

списък на одобрени икономически оператори; може да представи доказателства за 

платени осигуровки и данъци; не участва с други икономически оператори в 

настоящата ОП, като посочва ОП и номенклатури; няма да използва капацитет на трети 

лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за 

изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие 

престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на 

пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора и 



тази информация е достъпна от база данни безплатно в държава членка на ЕС. 

Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 

2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - 

декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното 

право, социалното право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес 

на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е аналогична ситуация по 

несъстоятелност съгласно националното законодателство, активите му не се управляват 

от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма споразумения, 

които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко професионално нарушение, не 

е в конфликт на интереси, свързани с настоящата процедура, не е участвал в 

подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на договор за 

ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във връзка с настоящата 

процедура. Декларира, че няма специфични национални основания за изключване, 

които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно А:Годност, 

декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в 

съответния професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия на едро с 

медицински изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-259/09.01.2008г, на ИАЛ и последващи 

промени: ІV-П-Т/МИ-901/13.11.2012; ІV-П-И-1037/15.01.2014г №BG/WDA -

0008/16.01.2018г, вписване в търговския регистър - Агенция по вписванията, ЕИК. 

Посочва валидни оторизации за РБ от производители – 16бр, със срок на валидност към 

момента.  Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 

2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за доставка на МИ - четири договора с лечебни 

заведения в страната през 2013г - 2018г. Декларира, че предоставя достъп на 

възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП, посочва 

линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 



 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

5."Омнимед" ООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в който 

участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 

търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на управление, 

декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален списък на 

икономически оператори; не декларира преференциални условия по законодателството; 

може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; 

няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна 

организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на пари или 

финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора и тази 

информация е достъпна от база данни безплатно в държава членка на ЕС. Декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма 

нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице 

основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма 

основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 

нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното право, социалното 

право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, 

няма споразумение с кредиторите, не е аналогична ситуация по несъстоятелност 

съгласно националното законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор 

или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават 

конкуренцията, няма допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на 

интереси, свързани с настоящата процедура, не е участвал в подготовката на 

процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал 

неверни данни и не е укрил информация във връзка с настоящата процедура. 

Декларира, че няма специфични национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно А:Годност, декларира по 

разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в съответния 

професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-242/07.01.2008г, на ИАЛ, вписване в търговския регистър - 



Агенция по вписваният.  Технически и професионални способности, чл.58, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за доставка на МИ - четири 

договора с лечебни заведения в страната през 2017г - 2019г. Декларира, че предоставя 

достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП, 

посочва линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

6."ЕТГ" ООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в който 

участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 

търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на управление, 

декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален списък на 

икономически оператори; не декларира преференциални условия по законодателството; 

може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; 

няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна 

организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на пари или 

финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора и тази 

информация е достъпна от база данни безплатно в държава членка на ЕС. Декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма 

нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице 

основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма 

основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 

нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното право, социалното 

право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, 



няма споразумение с кредиторите, не е аналогична ситуация по несъстоятелност 

съгласно националното законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор 

или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават 

конкуренцията, няма допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на 

интереси, свързани с настоящата процедура, не е участвал в подготовката на 

процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал 

неверни данни и не е укрил информация във връзка с настоящата процедура. 

Декларира, че няма специфични национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно А:Годност, декларира по 

разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в съответния 

професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-142/23.11.2007г, на ИАЛ, вписване в търговския регистър - 

Агенция по вписваният.  Технически и професионални способности, чл.58, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за доставка на МИ - три договора с 

лечебни заведения в страната през 2016г - 2019г. Декларира, че предоставя достъп на 

възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП, посочва 

линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

7."Лабекс Инженеринг" ООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен 

подпис, в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на 

управление, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален 

списък на икономически оператори; не декларира преференциални условия по 

законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; 



не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва 

капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице 

основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и 

участие престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления, 

изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на 

трафик на хора и тази информация е достъпна от база данни безплатно в държава 

членка на ЕС. Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от 

Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; 

декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 

2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на 

интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на 

екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е 

аналогична ситуация по несъстоятелност съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 

процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е 

вписан в съответния професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия 

на едро с медицински изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-116/15.11.2007г, на ИАЛ, посочва 

оторизация за РБ от фирма Елитех, Франция, вписване в търговския регистър - Агенция 

по вписваният.  Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 

2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за доставка на МИ - три договора с лечебни 

заведения в страната през 2016г - 2019г. Декларира, че предоставя достъп на 

възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП, посочва 

линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 



 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

8."Перфект Медика" ООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис 

от Бенчо Деков, в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета 

на обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на 

управление, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален 

списък на икономически оператори; не декларира преференциални условия по 

законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; 

не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва 

капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице 

основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и 

участие престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления, 

изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на 

трафик на хора и тази информация е достъпна от база данни безплатно в държава 

членка на ЕС. Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от 

Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; 

декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 

2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на 

интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на 

екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е 

аналогична ситуация по несъстоятелност съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 

процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 



А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е 

вписан в съответния професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия 

на едро с медицински изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-122/16.11.2007г, на ИАЛ, вписване в 

търговския регистър - Агенция по вписваният.  Технически и професионални 

способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: притежава сертификат за одобрение 

№ 10196046, съгласно стандарт ISO 9001:2015, дистрибуция ин-витро, описва 

изпълнени договори за доставка на МИ - три договора с лечебни заведения в страната 

през 2016г - 2018г. Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, 

свързана с предмета на настоящата ОП, посочва линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

9."РСР" ЕООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в който 

участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 

търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на управление, 

декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален списък на 

икономически оператори; не декларира преференциални условия по законодателството; 

може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; 

няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна 

организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на пари или 

финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора и тази 

информация е достъпна от база данни безплатно в държава членка на ЕС. Декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма 

нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице 



основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма 

основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 

нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното право, социалното 

право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, 

няма споразумение с кредиторите, не е аналогична ситуация по несъстоятелност 

съгласно националното законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор 

или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават 

конкуренцията, няма допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на 

интереси, свързани с настоящата процедура, не е участвал в подготовката на 

процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал 

неверни данни и не е укрил информация във връзка с настоящата процедура. 

Декларира, че няма специфични национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно А:Годност, декларира по 

разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в съответния 

професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ/021/29.08.2007г, на ИАЛ, вписване в търговския регистър - 

Агенция по вписваният. Описва оторизации от производители.  Технически и 

професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва изпълнени 

договори за доставка на МИ - три договора с лечебни заведения в страната през 2016г - 

2019г. Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с 

предмета на настоящата ОП, посочва линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

10."Б.Браун Медикъл" ООД- Представя ЕЕДОП подписан с електронен 

подпис Петър Асенов и Хорст Щюер, в който участникът декларира: информация за 

възложителя и предмета на обществената поръчка, информация за икономическия 



оператор - наименование, представителство, търговска регистрация и данъчна 

регистрация, седалище и адрес на управление, декларира, че е микро, малко или средно 

предприятие; не е в официален списък на икономически оператори; не декларира 

преференциални условия по законодателството; може да представи доказателства за 

платени осигуровки и данъци; не участва с други икономически оператори в 

настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; няма да ползва 

подизпълнители; посочва обособени позиции и номенклатури; декларира, че не са 

налице основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма 

осъждания и участие престъпна организация, корупция, измама, терористични 

престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други 

форми на трафик на хора и тази информация е достъпна от база данни безплатно в 

държава членка на ЕС. Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, 

§2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; 

осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в 

областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е 

аналогична ситуация по несъстоятелност съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 

процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е 

вписан в съответния професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия 

на едро с медицински изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-213/18.12.2007г, на ИАЛ, вписване в 

търговския регистър - Агенция по вписваният, описва оторизации от производители.  

Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва 

изпълнени договори за доставка на МИ - четири договора с лечебни заведения в 

страната през 2016г - 2019г. Декларира, че предоставя достъп на възложителя до 

информацията, свързана с предмета на настоящата ОП, посочва линкове. 



Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

11."Медикард" ООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис от 

Борис Конев, в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на 

управление, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален 

списък на икономически оператори; не декларира преференциални условия по 

законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; 

не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва 

капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице 

основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и 

участие престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления, 

изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на 

трафик на хора и тази информация е достъпна от база данни безплатно в държава 

членка на ЕС. Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от 

Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; 

декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 

2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на 

интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на 

екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е 

аналогична ситуация по несъстоятелност съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 



процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е 

вписан в съответния професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия 

на едро с медицински изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-291/31.01.2008г, на ИАЛ и 

разрешение за промяна № ІV-П-Т/МИ1124/14.10.2014г; вписване в търговския регистър 

- Агенция по вписваният.  Технически и професионални способности, чл.58, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за доставка на МИ - четири 

договора с лечебни заведения в страната през 2016г - 2018г. Декларира, че предоставя 

достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП, 

посочва линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

12."Фаркол" АД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в който 

участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 

търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на управление, 

декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален списък на 

икономически оператори; не декларира преференциални условия по законодателството; 

може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; 

няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна 

организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на пари или 



финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора и тази 

информация е достъпна от база данни безплатно в държава членка на ЕС. Декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма 

нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице 

основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма 

основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 

нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното право, социалното 

право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, 

няма споразумение с кредиторите, не е аналогична ситуация по несъстоятелност 

съгласно националното законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор 

или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават 

конкуренцията, няма допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на 

интереси, свързани с настоящата процедура, не е участвал в подготовката на 

процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал 

неверни данни и не е укрил информация във връзка с настоящата процедура. 

Декларира, че няма специфични национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно А:Годност, декларира по 

разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в съответния 

професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-206/17.12.2007г, на ИАЛ и Разрешение за търговия на едро с 

медицински изделия рег. № ІV-Р-Т-ЕV-S-068-4 от 17.11.2017г, на ИАЛ, Лицензия за 

работа с наркотични вещества за медицински цели №Т-33, издадена от МЗ 

на05.02.2019г, валидност до 05.02.2022г; вписване в търговския регистър - Агенция по 

вписваният.  Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 

2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за доставка на МИ - три договора с лечебни 

заведения в страната през 2017г - 2018г. Декларира, че предоставя достъп на 

възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП, посочва 

линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 



 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

13."МТИ" ООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в който 

участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 

търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на управление, 

декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален списък на 

икономически оператори; не декларира преференциални условия по законодателството; 

може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; 

няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна 

организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на пари или 

финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора и тази 

информация е достъпна от база данни безплатно в държава членка на ЕС. Декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма 

нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице 

основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма 

основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 

нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното право, социалното 

право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, 

няма споразумение с кредиторите, не е аналогична ситуация по несъстоятелност 

съгласно националното законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор 

или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават 

конкуренцията, няма допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на 

интереси, свързани с настоящата процедура, не е участвал в подготовката на 

процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал 

неверни данни и не е укрил информация във връзка с настоящата процедура. 

Декларира, че няма специфични национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно А:Годност, декларира по 

разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в съответния 

професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия на едро с медицински 



изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-089/23.10.2007г, на ИАЛ, безсрочно; вписване в търговския 

регистър - Агенция по вписваният.  Технически и професионални способности, чл.58, 

§4 от Директива 2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за доставка на МИ - шест 

договора с лечебни заведения в страната през 2016г - 2018г. Декларира, че предоставя 

достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП, 

посочва линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

14."Хелмед България" ЕООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен 

подпис, в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на 

управление, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален 

списък на икономически оператори; не декларира преференциални условия по 

законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци 

сочи линк на НАП; не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма 

да използва капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не 

са налице основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма 

осъждания и участие престъпна организация, корупция, измама, терористични 

престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други 

форми на трафик на хора и тази информация е достъпна от база данни безплатно в 

държава членка на ЕС. Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, 

§2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; 

осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в 



областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е 

аналогична ситуация по несъстоятелност съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 

процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е 

вписан в съответния професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия 

на едро с медицински изделия от ИАЛ. Комисията направи проверка в Регистър на 

търговците на едро, получили разрешение за търговия с медицински изделия в ИАЛ и 

костатира,че участникът "Химтекс България" ЕООД е вписан и има издадено 

разрешение №: ІV-Р-Т / МИ 126/16.11.2007 ; вписване в търговския регистър - Агенция 

по вписваният.  Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 

2014/24/ЕС: описва изпълнен договор за доставка на МИ през 2017г - 2018г. Декларира, 

че предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на 

настоящата ОП, посочва линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП не отговаря изцяло на 

образец №1, липсва декларация за налична складова база, транспорт и персонал за 

изпълнение на поръчката. Предвид на това, комисията единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника не отговаря на изискванията за лично състояние и 

подбор. 

 

15."Агарта ЦМ"ЕООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в 

който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 



търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на управление, 

декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален списък на 

икономически оператори; не декларира преференциални условия по законодателството; 

може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци (посочва линк на 

НАП и НСИ); не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да 

използва капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са 

налице основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма 

осъждания и участие престъпна организация, корупция, измама, терористични 

престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други 

форми на трафик на хора и тази информация е достъпна от база данни безплатно в 

държава членка на ЕС. Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, 

§2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; 

осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в 

областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е 

аналогична ситуация по несъстоятелност съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 

процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е 

вписан в съответния професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия 

на едро с медицински изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-038/05.09.2007г, безсрочно; вписване 

в търговския регистър - Агенция по вписваният. Декларира оторизации за страната от 

Chirana, Оралмед, Aries, декларира складова база - 2бр складове в гр.София, 5бр 

автомобили. Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 

2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за доставка на МИ - четири договора с лечебни 

заведения в страната през 2015г - 2019г. Декларира, че предоставя достъп на 



възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП, посочва 

линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП не отговаря изцяло на 

образец №1, липсва декларация със списък на персонал ангажиран в изпълнение на 

поръчката. Предвид на това, комисията единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника не отговаря на изискванията за лично състояние и 

подбор. 

 

16."АКВАХИМ" АД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в 

който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 

търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на управление, 

декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален списък на 

икономически оператори; не декларира преференциални условия по законодателството; 

може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци, сочи линковете на 

НАП ТД-София, удостоверение за липса на задължения, Столична община, Дирекция 

общински приходи; не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма 

да използва капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не 

са налице основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма 

осъждания и участие престъпна организация, корупция, измама, терористични 

престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други 

форми на трафик на хора и тази информация е достъпна от база данни безплатно в 

държава членка на ЕС. Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, 

§2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; 

осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в 

областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е 



аналогична ситуация по несъстоятелност съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 

процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е 

вписан в съответния професионален регистър и има издадено Разрешение за търговия 

на едро с медицински изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-206/17.12.2007г, на ИАЛ и 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия рег. № ІV-Р-Т-ЕV-S-068-4 от 

17.11.2017г, на ИАЛ, Лицензия за работа с наркотични вещества за медицински цели 

№Т-33, издадена от МЗ на05.02.2019г, валидност до 05.02.2022г; вписване в търговския 

регистър - Агенция по вписваният. Декларира налични оторизационни писма от 

производители: ICU Medical, Plan 1 Healthq NITRITEX. Технически и професионални 

способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за 

доставка на МИ - три договора с лечебни заведения в страната през 2016г - 2018г. 

Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с 

предмета на настоящата ОП, посочва линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

17."ЕКОС Медика" ООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в 

който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 

търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на управление, 



декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален списък на 

икономически оператори; не декларира преференциални условия по законодателството; 

може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци, сочи линкове; не 

участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет 

на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за 

изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие 

престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на 

пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора и 

тази информация е достъпна от база данни безплатно в държава членка на ЕС. 

Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 

2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки като се 

позовава на достъп до системата на НАП; декларира, че не са налице основания за 

изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания 

свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, не 

е допуснал нарушения в областта на екологичното право, социалното право, трудовото 

право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение 

с кредиторите, не е аналогична ситуация по несъстоятелност съгласно националното 

законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил 

стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма 

допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с 

настоящата процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал 

предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил 

информация във връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението и в 

документацията на ОП. Относно А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от 

Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в съответния професионален регистър и има 

издадено Разрешение за търговия на едро с медицински изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-

151/29.07.2007г, на ИАЛ и вписване в търговския регистър - Агенция по вписваният. 

Декларира налични оторизационни писма от производители: SOGEVA, Johnson& 

Johnson и др., за целия срок на обществената поръчка. Технически и професионални 

способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за 

доставка на МИ - три договора с лечебни заведения в страната през 2015г - 2017г. 

Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с 

предмета на настоящата ОП, посочва линкове. 



Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

 

18."Вега Медикъл" ЕООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, 

в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на 

управление, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален 

списък на икономически оператори; не декларира преференциални условия по 

законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци, 

сочи линк на НАП; не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма 

да използва капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не 

са налице основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма 

осъждания и участие престъпна организация, корупция, измама, терористични 

престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други 

форми на трафик на хора и тази информация е достъпна от база данни безплатно в 

държава членка на ЕС. Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, 

§2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; 

осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в 

областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е 

аналогична ситуация по несъстоятелност съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 



процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е 

вписан в съответния професионален регистър - представя копия он Разрешение за 

търговия на едро с медицински изделия рег. № ІV-Р-Т/МИ-544/31.03.2010г, на ИАЛ и 

има вписване в търговския регистър - Агенция по вписваният. Декларира налични 

оторизационни писма от производители: ICU Medical, Plan 1 Healthq NITRITEX. 

Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва 

изпълнени договори за доставка на МИ - три договора с лечебни заведения в страната 

през 2016г - 2018г. Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, 

свързана с предмета на настоящата ОП, посочва линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП не отговаря изцяло на 

образец №1, липсва декларация за налични МПС, за изпълнение на поръчката. Предвид 

на това, комисията единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

 

Офертата на участника не отговаря на изискванията за лично състояние и 

подбор. 

 

19."Елпак Лизинг" ЕООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, 

в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, седалище и адрес на 

управление, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в официален 

списък на икономически оператори; не декларира преференциални условия по 

законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; 

няма да използва капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, 

че не са налице основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма 

осъждания и участие престъпна организация, корупция, измама, терористични 



престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други 

форми на трафик на хора и тази информация е достъпна от база данни безплатно в 

държава членка на ЕС. Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, 

§2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; 

осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в 

областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е 

аналогична ситуация по несъстоятелност съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 

процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е 

вписан в съответния професионален регистър и има и Разрешение за търговия на едро с 

медицински изделия от ИАЛ, код BG/WDA/MD-0113-06.03.2019г; вписване в 

търговския регистър - Агенция по вписваният. Декларира налични оторизационни 

писма от 10 производители, с посочени упълномощителни писма за територията на 

страната и срок на валидност. Технически и професионални способности, чл.58, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС: описва изпълнени договори за доставка на МИ - три договора с 

лечебни заведения в страната със срок на изпълнение 2019г-2021г. Декларира, че 

предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на 

настоящата ОП, посочва линкове. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

образец №1, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 



 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 

Относно декларираната регистрация и представените разрешения за търговия на 

едро с МИ комисията направи допълнителна проверка на електронния портал на ИАЛ и 

констатира, че всички участници имат декларираната регистрация, по посочените от 

тях кодове. 

Относно задължението в ЕЕДОП, част 2, А: Информация за икономическия 

оператор, б."д“, относно възможността икономическият оператор да представи 

удостоверение за платени социални осигуровки, данъци или информация, която ще 

позволи на възложителя да удостоверение чрез пряк безплатен достъп до национална 

база данни. На първо място, комисията приема, че възложителят изисква в ЕЕДОП да 

се декларира възможността за достъп, а самото удостоверение ще бъде необходимо 

само за класираните на първо място участници при сключване на договора за 

изпълнение на ОП. На следващо място комисията отчита, че всички участници 

надлежно са вписани ЕИК, наличието на данъчна регистрация, вкл. регистрация по 

ДДС. Комисията констатира, че на портала на НАП е дадено указание за достъп 

относно данъчните задължения на регистрираните търговци - чрез ел.подпис и ПИК. В 

тази връзка комисията приема, че всички участници са с Търговска и данъчна 

регистрация в РБ, респ.Търговски регистър на Агенция по вписванията и данъчен 

регистър на НАП. Комисията установи, че 8 участника не са вписали линка на НАП, 

https://nap.bg, това са участниците по списъка на подаване на офертите №№ 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 10, 19. Поради изложените по-горе доводи комисията приема, че тази информация е 

налична и не е необходимо даване на срок за попълване на линка на НАП. 

Относно част 4 Критерии за подбор, т.В: Технически и професионални 

способностти, възложителят е дал Разяснения, изх. № 001-09/22.07.2019г. 

Въэзложителят ще приеме да бъде изготвена отделна декларация с информация за 

наличните складова база и превозни средства. Също така, ще приеме изготвена отделна 

декларация с информация да екип от служители на изпълнителя за изпълнение на 

поръчката. 

Предвид дадените разяснения комисията направи следните констатации: 

1/Двама от участниците - "Медиклим" ЕООД и "Хелмед България" ЕООД НЕ 

ПРЕДСТАВЯТ НИТО ЕДНА ОТ ТРИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ. 

2/"Агарта ЦМ" ЕООД - НЕ ПРЕДСТАВЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ. 



3/"Вега Медикъл" ЕООД - НЕ ПРЕДСТАВЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИ 

МПС, за изпълнение на поръчката. 

Комисията приема, че по разпоредбата на чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП е налице 

липса, респ.непълнота на информацията относно личното състояние и подбор, поради 

несъобразяване с дадените от възложителя разяснения Изх.№ 001-09/22.07.2019г, за 

представяне на декларация за налична складова база и МПС и декларация със списък на 

персонал ангажиран в изпълнение на поръчката. 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно 

 

                           Р    Е    Ш    И    : 

 

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

настоящото решение, участниците да представят декларации, както следва: 

1/"Медиклим" ЕООД и "Хелмед България" ЕООД - да представят 

декларации за налична складова база, МПС и списък на персонал ангажиран в 

изпълнение на поръчката. 

2/"Агарта ЦМ" ЕООД - да представи декларация със списък на персонал 

ангажиран в изпълнение на поръчката. 

3/"Вега Медикъл" ЕООД - да представи декларация за налични МПС, за 

изпълнение на поръчката. 

При изготвяне на декларациите участниците да се съобразят с дадените 

разяснения от Възложителя Изх. № 001-09/22.07.2019г. 

Относно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства от "Фаркол" АД - комисията 

констатира, че участникът в част 3 Основания за изключване, б.Г:Специфични 

национални основяния за изключване е декларирал, че не са налице такива основания. 

Във връзка със същото обстоятелства и по-конкретно с липсата на обстоятелствата по 

чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незакоинно 

придобитото имущество участникът не е представил декларация Образец №14. Поради 

това информацията се явява непълна. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, 

комисията единодушно 

 

 

 



                           Р    Е    Ш    И    : 

 

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

настоящото решение, "Фаркол" АД да представи Декларация Образец №14. 

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

профила на купувача на Възложителя. 

Комисията приключи работа на 13.08.2019г. 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л №:3 

 

Днес, 22.08.2019г, 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 08.30 часа в пълен състав. 

Председателят на комисията докладва получени писма от участниците, в 

изпълнение на предходното решение на комисията. Всички участници са представили 

писма към днешна дата. 

1."Медиклим" ЕООД - представя декларация с опис на складова база гр.София, 

която отговаря на уславията за съхранение на МИ в зависимост от спецификата им и 

указанията на производителя и собствени транспорт. Представя декларация за 

персонал, ангажиран с изпълнението на поръчката. Декларациите са подписани от 

Радмила Тоцева, Изп.директор. 

2."Хелмед България" ЕООД - представя 3бр декларации - представя 

декларация с опис на складова база гр.София, гр.Варна и гр.Пловдив; декларация със 

списък на транспортни средства и декларация със списък на песронал, всички 

подписани от управителя В.Кръстев. 

3."Агарта ЦМ" ЕООД - представи декларация със списък на персонал 

ангажиран в изпълнение на поръчката, подписана от Ценка Маринова, управител. 

4."Вега Медикъл" ЕООД - представя декларация със списък на МПС, 

подписана от Димитър Димитров, управител. Прилага копия от 2бр свидетелсдтва за 

МПС. 

5."ФАРКОЛ" АД - представя със съпроводително писмо Декларация образец 

№14, подписана от представителите на дружеството. 

Комисията единодушно приема, че всички участници са отстранили 

нередовностите на офертите си в дадения срок, поради което единодушно, 

 

                               Р    Е    Ш    И    : 

 



Офертите на участниците "Медиклим" ООД, "Хелмед България" ЕООД, "Агарта 

ЦМ" ЕООД, "Вега Медикъл" ЕООД и "ФАРКОЛ" АД отговарят на изискванията за 

лично състояние и подбор. 

 

Комисията продължава с разглеждане на Техническото предложение за 

изпълнение на участниците. По изискванията на Възложителя е необходимо: 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.Техническото предложение се изготвя по Образец № 4 на хартиен носител за 

една или всички номенклатури, част от конкретна обособена позиция, за която се 

участва. Предложението трябва да съответства напълно на изискванията на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

2.Техническото предложение се поставя в опаковката с офертата. 

Когато се участва за повече от една обособена позиция, Техничесото 

предложение се представя по отделно за всяка обособена позиция, за която участникът 

участва. Участниците представят толкова технически предложения, за колкото 

обособени позиции участват. 

В едно Техническо предложение трябва да се оферират само номенклатури, 

които са част от една обособена позиция. 

3. Декларация за липса на регистрирани данни в ИАЛ - съгласно Образец 

№5 

4.  Декларация по ЗЗЛД - съгласно Образец № 6. 

5. „Ценово предложение“, съгласно Образец № 7. Ценово предложение се 

поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и наименованието на участника. 

6. Образец №11 -Декларация по чл.54, ал.1, т.4, 5 и 7 от ЗОП; 

7. Образец №12  -Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

8. Образец №13  -Декларация по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

9. Образец №14 -  Декларация по чл.69 от  ЗПКОНПИ . 

 

Комисията констатира: 



1."Медиклим" ЕООД - участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №:6 №6.13 и 6.14. Декларира, че е запознат с условията по 

ОП, срок за изпълнение сна поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от 

датата на доставката, остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от обявения 

от производителя. 

2."Ка М Медикъл" ЕООД - участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №4, номенклатури 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 36, 37, 38, 39, 40. 

Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение сна поръчката 18 

месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 

годност на оферираните МИ 60% от обявения от производителя. 

3."Ди Ем Джи Клиник" ЕООД - участникът представя техническо предложение 

за участие в процедурата ОП №5, номенклатури 1, 2 , 3, 4, 5, 6,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30. Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за 

изпълнение сна поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на 

доставката, остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от обявения от 

производителя. 

4."Софарма Трейдинг" АД - участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №1, номенклатури 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 46, 48, 

50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 104, 112, 114, 117, 118, 

128, 129, 138, 139. Техническо предложение за ОП №3, номенклатури 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 

38. Техническо предложение по ОП №6, номенклатури №№ 95, 100, 101. Техническо 

предложение за ОП №7, номенклатури №№1, 2. Декларира, че е запознат с условията 

по ОП, срок за изпълнение сна поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, 

считано от датата на доставката, остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от 

обявения от производителя. 

5."Омнимед" ООД- участникът представя техническо предложение за участие в 

процедурата ОП №5, номенклатури 23, 24, 25, 26, 27 и 28. Декларира, че е запознат с 

условията по ОП, срок за изпълнение сна поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 

дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на годност на оферираните МИ 

60% от обявения от производителя. 



 

6."ЕТГ" ООД- участникът представя техническо предложение за участие в 

процедурата ОП №6, номенклатури 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 42, 97, 98, 107. 

Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение сна поръчката 18 

месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 

годност на оферираните МИ 60% от обявения от производителя. 

 

7."Лабекс Инженеринг" ООД- участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №6, номенклатури №№ 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 

79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Декларира, че е запознат с условията 

по ОП, срок за изпълнение сна поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, 

считано от датата на доставката, остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от 

обявения от производителя. 

 

8."Перфект Медика" ООД - участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №6, номенклатури №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 64, 65. Декларира, че е запознат с условията по 

ОП, срок за изпълнение сна поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от 

датата на доставката, остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от обявения 

от производителя. 

 

9."РСР" ЕООД - участникът представя техническо предложение за участие в 

процедурата ОП №1, номенклатури №№ 31, 32, 34, 35, 36, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 

60, 63, 78, 100, 102, 103, 106, 113, 117, 119, 146. Техническо предложение по ОП №4, 

номенклатури №№ 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Декларира, че е запознат с условията по 

ОП, срок за изпълнение сна поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от 

датата на доставката, остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от обявения 

от производителя. 

 

10."Б.Браун Медикъл" ООД - участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 12, 18, 19, 21, 31, 50, 51, 59, 60, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 88, 95, 96, 97, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 

121, 122, 123, 128, 129, 130, 131. Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за 

изпълнение сна поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на 



доставката, остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от обявения от 

производителя. 

11."Медикард" ООД - участникът представя техническо предложение за участие 

в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 48, 58, 59, 140. Техническо предложение по 

ОП №3, номенклатури №№ 16, 19, 26. Техническо предложение по ОП №4, 

номенклатури №№ 39, 40, 78. Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за 

изпълнение сна поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на 

доставката, остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от обявения от 

производителя. 

12."Фаркол" АД - участникът представя техническо предложение за участие в 

процедурата ОП №1, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 51, 52, 59, 62, 67, 68, 70, 

71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 128, 129, 137. Декларира, че е запознат с условията 

по ОП, срок за изпълнение сна поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, 

считано от датата на доставката, остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от 

обявения от производителя. 

13."МТИ" ООД - участникът представя техническо предложение за участие в 

процедурата ОП №1, номенклатури №№  7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 31, 35, 36, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 

82, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 115, 117, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139. 

Техническо предложение за ОП №2, номенклатури  2. Техническо предложение по ОП 

№3, номенклатури №№ 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Техническо предложение за ОП 

№5, номенклатури №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

30. Техническо предложение по ОП №6, номенклатури №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 105, 106, 107, 

декарира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение сна поръчката 18 

месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 

годност на оферираните МИ 60% от обявения от производителя. 

14."Хелмед България" ЕООД - участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 23, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 111, 112, 118, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 

136, 137. Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение сна 

поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, 

остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от обявения от производителя. 



 

15."Агарта ЦМ"ЕООД - участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 50, 58, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 108. Декларира, че е запознат с условията по 

ОП, срок за изпълнение сна поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от 

датата на доставката, остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от обявения 

от производителя. 

 

16."Аквахим" АД - участникът представя техническо предложение за участие в 

процедурата ОП №1, номенклатури №№ 37, 54, 107, 108, 119. Техническо предложение 

по ОП №5, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22. Техни Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на 

поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, 

остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от обявения от производителя. 

 

17."Екос Медика" ООД - участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 62, 140, 141, 142, 143, 144. 

Техническо предложение по ОП №3, номенклатури №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 22, 23, 24, 25, 37, 38, 39.  Техническо предложение по ОП №4, номенклатури 

№№ 39, 40, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Декларира, 

че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 18 месеца, срок за 

плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на годност на 

оферираните МИ 60% от обявения от производителя. 

 

18."Вега Медикъл" ЕООД- участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №3, номенклатури №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за 

изпълнение сна поръчката 18 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на 

доставката, остатъчен срок на годност на оферираните МИ 60% от обявения от 

производителя. 

19."Елпак Лизинг" ЕООД - участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 52, 53, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 112, 115, 

116, 128, 130, 137, 138, 139. Техническо предложение по ОП №2, номенклатури №№ 1, 



2. Техническо предложение по ОП №6, номенклатури №№ 42, 97, 100, 101, 102, 103, 

104, 107. Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 

18 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок 

на годност на оферираните МИ 60% от обявения от производителя. 

Комисията установи, че участникът „Вега Медикъл“ ЕООД не е представил 

декларация Образец №:6 – Декларация по ЗЗЛД. 

Комисията приема, че по разпоредбата на чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП е налице 

липса, респ.непълнота и 

 

Р    Е    Ш    И    : 

 

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

настоящото решение, участникът „Вега Медикъл“ ЕООД  да представи декларация 

образец №:6. 

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

профила на купувача на Възложителя. 

Комисията приключи работа на 22.08.2019г. в 11:00 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/ 

 

 

 

 

 

 



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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 04.09.2019г, 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. 

Председателят на комисията докладва получени писма в изпълнениуе на 

предходното решение, както следва: 

1. "Фаркол" АД - участникът не представя писмо вх.№015.11/04.09.2019г. 

Налице е съпроводително писмо от представителите на дружеството, в което е вписал, 

че представя мостри по ОП №1, номенклатури №№25 /2бр/, 26, 27 /по решението на 

комисията е изискана задължителна мостра по ОП №1, номенклатура №25/. По ТС 

възложителят изисква марлен бинт със завършени краища. Освен това, представеният 

марлен бинт по ОП №1, номенклатура №27 по ТС е с размери 10/16см, а представената 

мостра е с размери 5/10см, видно и от обозначението на опаковката. 

 Комисията констатира, че участникът е представил марлен бинт по ОП №1, 

номенклатури №№25, 26, който не отговаря на параметрите на ТС. 

Второ, участникът не е изпълнил решението на комисията и не представя марлен 

бинт ОП №1.27. 

Комисията приема, че участникът следва да бъде предложен за отстраняване по 

ОП №1, номенкратури №№25, 26 и 27. 

По ОП 1.75, по ТС се изисква хирургични стерилни ръкавици, синтетични без 

латекс, с покритие от DHD полимер, от полиизопрен и с маншет против смъкване, №6, 

6.5, 7, 7.5, 8. Предоставената мостра няма покритие от DHD полимер и следва да бъде 

предложен за отстраняване. 

2."Хелмед България" ЕООД - участникът представя протокол за мостри, 

неподписан. Представя мостра по ОП №1/25 - марлен бинт 5/5, по ТС следва да бъде 

със завършени краища. Комисията констатира, че мерленият бинт отговаря по размер, 

но не е със завършени краища. 

Комисията приема, че участникът следва да бъде предложен за отстраняване по 

ОП №1/25 



Представя и мостра по ОП №1/78 - престилки еднократни. Комисията приема, че 

представената мостра отговоря на ТС. 

Комисията разгледа представените извадки от каталози: ОП №1, номенклатури 

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

Комисията констатира, че участникът не представя мостра и не представя 

каталог, вкл. и разглежданите днес, по ОП №1.67. 

Предвид на това, комисията приема, че по тази номенклатура ОП1.67, 

участникът следва да бъде предложен за отстраняване. 

По ОП №1.87, спринцовки 50мл, с техническа характеристика "за хранене с 

преставка". По представения каталог - липсва предсавка за хранене. Следва да се 

предложи за отстраняване. 

По Оп №1.133 и 1.134 - контейнери, по ТС стерилни с капачка на винт и 

вместимост 30мл, съответно стерилни 40мл. От каталога е видно, че участникът 

предлага контейнери с вместимост 100, 60 и 15мл. Следва да се предложи за 

отстраняване. 

3."Б.Браун Медикал" ЕООД - Комисията констатира, че участникът е 

представил задължителна мостра по ОП1.75, по ТС се изисква хирургични стерилни 

ръкавици, синтетични без латекс, с покритие от DHD полимер, от полиизопрен и с 

маншет против смъкване, №6, 6.5, 7, 7.5, 8. Предоставената мостра няма покритие от 

DHD полимер и следва да бъде предложен за отстраняване. 

Комисията насрочва отваряне на ценовите предложения на участниците за 

10.09.2019г, 10.00 часа, в сграда „Лъчетерапия” на „КОЦ-Шумен” ЕООД, Конферентна 

зала. Съобщение за настоящото решение да се постави в профила на купувача на 

Възложителя. 

Комисията приключи работа на 04.09.2019г. в 12.00 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/ 
 

 

 



П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 11.09.2019г, 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 10.00 часа в пълен състав. 

За участие в настоящото заседание се явява упълномощени представител, както 

следва: 

1. заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД, ЕГН заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД, по 

пълном. рег. 7693 от 20.12.2018г, нотариус Л.Сотирова, издадено от Димитър Георгиев 

Димитров, Изп.директор на "Софарма трейдинг" АД. 

Комисията започна отваряне на ценовите параметри, по реда на постъпване на 

офертите и се направиха следните констатации: 

 

1."Медиклим" ЕООД - Отвориха се ценовите параметри, представени в плик за 

ОП №:1. В плика се намери диск и ценова оферта. Председателят огласи направените 

ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на комисията - Красен 

Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и упълномощеният представител 

подписаха "Предлагани ценови параметри".  

 

2."Ка М Медикъл" ЕООД- Отвориха се ценовите параметри, представени в 

плик за ОП №:4. В плика се намери диск и ценова оферта от стр.138 до 176. 

Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от 

членовете на комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

3."Ди Ем Джи Клиник" ЕООД - Отвориха се ценовите параметри, представени 

в плик за ОП №5. В плика се намери диск и ценово предложение стр.27-29. 

Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от 

членовете на комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 



4."Софарма Трейдинг" АД- Отвориха се ценовите параметри, представени в 

плик за ОП №1. В плика се намери диск и ценово предложение стр.1-43. Председателят 

огласи направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев подписаха 

страниците с вписани ценови предложения по номенклатури. 

Плик за ОП №3. В плика се намери диск и ценово предложение стр.1-39. 

Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от 

членовете на комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев 

подписаха страниците с вписани ценови предложения по номенклатури. 

Плик за ОП №6. В плика се намери диск и ценово предложение стр.1-38. 

Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от 

членовете на комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев 

подписаха страниците с вписани ценови предложения по номенклатури. 

Плик за ОП №7. В плика се намери диск и ценово предложение стр.1-44. 

Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от 

членовете на комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев 

подписаха страницата с вписани ценови предложения по номенклатури. 

 

5."Омнимед" ООД - Отвориха се ценовите параметри, представени в плик за 

ОП №5. В плика се намери диск и ценова оферта от 3 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

 

6."ЕТГ" ООД- Отвориха се ценовите параметри, представени в плик за ОП №6. 

В плика се намери диск и ценова оферта стр. 40-44. Председателят огласи направените 

ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на комисията - Красен 

Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и упълномощеният представител 

подписаха "Предлагани ценови параметри". 

 

7."Лабекс Инженеринг" ООД - Отвориха се ценовите параметри, представени 

в плик за ОП №6. В плика се намери диск и ценова оферта 2 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 



комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

8."Перфект Медика" ООД - Отвориха се ценовите параметри, представени в 

плик за ОП №6. В плика се намери диск и ценова оферта стр. 65-67. Председателят 

огласи направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

9."РСР" ЕООД - Отвориха се ценовите параметри, представени в плик за ОП 

№1. В плика се намери диск и ценова оферта 3 стр. Председателят огласи направените 

ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на комисията - Красен 

Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и упълномощеният представител 

подписаха "Предлагани ценови параметри". 

За ОП №4. В плика се намери диск и ценова оферта 3 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

10."Б.Браун Медикъл" ООД - Отвориха се ценовите параметри, представени в 

плик за ОП №1. В плика се намери диск и ценова оферта  16 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

11."Медикард" ООД - Отвориха се ценовите параметри, представени в плик за 

ОП №1. В плика се намери диск и ценова оферта 1 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

За ОП №3. В плика се намери диск и ценова оферта 1 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

За ОП №4. В плика се намери диск и ценова оферта 1 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 



 

 

12."Фаркол" АД - Отвориха се ценовите параметри, представени в плик за ОП 

№1. В плика се намери диск и ценова оферта  16 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

13."МТИ" ООД ООД - Отвориха се ценовите параметри, представени в плик за 

ОП №1. В плика се намери диск и ценова оферта стр.1-7. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

За ОП №2. В плика се намери диск и ценова оферта 1 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

За ОП №3. В плика се намери диск и ценова оферта 1 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

За ОП №5. В плика се намери диск и ценова оферта 2 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

За ОП №6. В плика се намери диск и ценова оферта 2 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

 

14."Хелмед България" ЕООД ООД - Отвориха се ценовите параметри, 

представени в плик за ОП №1. В плика се намери диск и ценова оферта стр.1-21. 

Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от 

членовете на комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 



 

15."Агарта ЦМ"ЕООД - Отвориха се ценовите параметри, представени в плик 

за ОП №1. В плика се намери диск и ценова оферта 3 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

 

16."Аква хим" АД - Отвориха се ценовите параметри, представени в плик за 

ОП №1. В плика се намери диск и ценова оферта стр.1-14. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

 

За ОП №5. В плика се намери диск и ценова оферта стр.1-3. Председателят 

огласи направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

17."Екос Медика" ООД - Отвориха се ценовите параметри, представени в плик 

за ОП №1. В плика се намери диск и ценова оферта 1 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

За ОП №3. В плика се намери диск и ценова оферта 1 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

За ОП №4. В плика се намери диск и ценова оферта 3 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

 

 

18."Вега Медикъл" ЕООД - Отвориха се ценовите параметри, представени в 

плик за ОП №3. В плика се намери диск и ценова оферта 3 стр. Председателят огласи 



направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

19."Елпак Лизинг" ЕООД - Отвориха се ценовите параметри, представени в 

плик за ОП №1. В плика се намери диск и ценова оферта стр.158-163. Председателят 

огласи направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

За ОП №2. В плика се намери диск и ценова оферта 1 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

За ОП №6. В плика се намери диск и ценова оферта 2 стр. Председателят огласи 

направените ценови предложения по номенклатурите. Трима от членовете на 

комисията - Красен Митев, Росица Стоянова и д-р Атанас Йовчев, както и 

упълномощеният представител подписаха "Предлагани ценови параметри". 

Комисията продължава работа с класиране на ценовите предложения. 

Комисията приключи работа в днешното заседание 11.30 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/ 

 

Упълномощен представител: заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД 

   

 



П Р О Т О К О Л №:6 

 

Днес, 18.09.2019г, 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 09.00 часа в пълен състав. 

Комисията продължава работа с разглеждане на мостри. Изрично в 

Изискванията към участниците Възложителят си е запазил правото, в случай на нужда 

да изисква от участниците предоставяне на мостри, с цел доказване с техническите 

изисквания и констатира: 

1. "Хелмед България" ЕООД участникът представя мостра по ОП №:1 

номенклатура 25 от огледа на която е видно е,че с незавършени краища, необходимо е 

да представи марлен бинт и по номенклатури №№:26 и 27. 

2. "Фаркол" АД участникът представя мостра по ОП №:1 номенклатура 25 от 

огледа на която е видно е, че е с незавършени краища, необходимо е да представи 

марлен бинт и по номенклатури  27 - "марлен бинт  10/16". 

Комисията счита за необходимо предвид голямата натовареност в хирургично 

отделение, при извършване на операционната дейност, тримата участници по ОП №:1, 

номенклатура №:74 - "Софарма трейдинг" АД, "Б.Браун медикал"ЕООД и "МТИ" 

ООД да представят мостра на заявените от тях хирургични ръкавици №:6, 6.5, 7, 7.5 и 

8. 

По ОП №:1, номенклатури №:109 и 110, поради липси на всички данни в 

каталога е необходимо участникът "Б.Браун медикал"ЕООД да представи мостри. 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно  

Р Е Ш И: 

Определя срок от 5 работни дни, участниците да представят мостри, както 

следва: 

1."Хелмед България" ЕООД - участникът да представи мостра по ОП №:1, 

номенклатури №:26 и №:27. 

2. "Фаркол" АД - участникът да представи мостра по ОП №:1, номенклатура 

№:27. 



3."Софарма трейдинг" АД - участникът да представи мостра по ОП №:1, 

номенклатура №:74. 

4."Б.Браун медикал"ЕООД  - участникът да представи мостра по ОП №:1, 

номенклатура №:74, както и за ОП №:1, номенклатури №:109 и №:110. 

5."МТИ" ООД - участникът да представи мостра по ОП №:1, номенклатура 

№:74. 

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

профила на купувача на Възложителя. 

Комисията приключи работа на 18.09.2019г. в 09.30 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л №:7 

 

Днес, 27.09.2019г, 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 13.30 часа в пълен състав. 

В изпълнение на предходното решение на комисията, председателят докладва 

получените от участниците мостри:  

 

1."Хелмед България" ЕООД - участникът представя писмо 

вх.№001.29/20.09.2019г, с мостра по ОП №:1, номенклатури №:26 и №:27. 

 

2. "Фаркол" АД - участникът не представя поисканата мостра по ОП №:1, 

номенклатура №:27. 

 

3."Софарма трейдинг" АД - участникът представя писмо вх.№001.28/20.0919 

мостра по ОП №:1, номенклатура №:74. 

 

4."Б.Браун медикал"ЕООД  - участникът не представя поисканата мостра по 

ОП №:1, номенклатура №:74, както и за ОП №:1, номенклатури №:109 и №:110. 

 

5."МТИ" ООД - участникът представя писмо вх. №001.30/24.09.19, мостра по 

ОП №:1, номенклатура №:74. 

Комисията приема, че участниците, които не представят поисканите мостри не 

изпълняват уславията по ОП и следва да бъдат предложени за отстраняване, както и не 

следва да бъде оценявани и класирани по номенклатурите. Предвид на това и на 

основание чл.107, т.1 от ЗОП, комисията единодушно  

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

В доклада да се предложат за отстраняване участниците, както следва: 



1. "Фаркол" АД - по ОП №:1, номенклатура №:27. 

 

3."Б.Браун медикал"ЕООД  - по ОП №:1, номенклатура №:74, както и за ОП 

№:1, номенклатури №:109 и №:110. 

Комисията преустановява разглеждането на офертите на тези участници по 

посочените ОП и номенклатури. 

Комисията преминава към разглеждане на представените мостри и констатира: 

 

1. "Хелмед България" ЕООД - участникът представя поисканата мостра по ОП 

№:1, номенклатури № 26  и 27. По ТС и за двете вписано изискването марленият бинт 

да е със завършени краища. Комисията констатира, че са представени 2бр мостри с 

незавършени краища. Налице е несъответствие с обявените уславия от възложителя, 

поради което и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, комисията единодушно 

   Р    Е    Ш    И    : 

В доклада да се предложи за отстраняване участника по тези две номенклатури. 

Преустановява разглеждането и оценяване на офертата на участника по ОП №1, 

номенклатури №№ 26 и 27. 

 

3."Софарма трейдинг" АД - участникът представя писмо вх.№001.28/20.0919 

мостра по ОП №:1, номенклатура №74. По ТС за хироругични стерилни ръкавици се 

изисква да са от натурален гумен латекс с полимерен слой против навляжняване на 

ръцете с микровлакна с двойна защита и маншет против смъкване. Комисията 

констатира: липсва полимерен слой против навлажняване. Вместо това има покритие с 

талк. 

Налице е несъответствие с обявените уславия от възложителя, поради което и на 

основание чл.107, т.1 от ЗОП, комисията единодушно 

   Р    Е    Ш    И    : 

В доклада да се предложи за отстраняване участника по тази номенклатура. 

Преустановява разглеждането и оценяване на офертата на участника по ОП №1, 

номенклатури №74. 

 

5."МТИ" ООД - участникът представя мостра по ОП №:1, номенклатура №74. 

Комисията констатира, че предложените ръкавици отговарят изцяло на 

изискванията по ТС и следва да бъдат допуснати до оценяване. 



Комисията извърши сравнение на предложените от участниците цени по 

номенклатури и констатира, че има предложения с повече от 20 на сто по-благоприятни 

от средната стойност на предложенията на останалите участници. Необходимо е 

участниците да представят подробна писмена обосновка на основание чл.72, ал.1 от 

ЗОП, както следва: 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията 

единодушно 

Р Е Ш И: 

Определя срок от 5 дни, считано от получаването на настоящото решение, 

участниците да представят подробни писмени обосновки за начина на образуване на 

цената по обособени  позиции и номенклатури, както следва: 

 

1."Ка М Медикъл" ЕООД : 

По обособена позиция №:4, номенклатури №№: 39 и 40.  

 

2."Ди Ем Джи Клиник" ЕООД : 

По обособена позиция №:5, номенклатури №№: 19; 20 и 22 

 

3."Софарма Трейдинг" АД :  

По обособена позиция №:1, номенклатури №№: 12; 31; 35; 36; 48; 51; 53; 58; 59; 

60; 61; 70; 71; 76; 77; 82; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 95; 96; 97; 100; 102; 112; 117; 128 

и 139 

По обособена позиция №:3, номенклатури №№: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 

28; 29; 30; 31; 32 и 33 

 

4."ЕТГ" ООД : 

По обособена позиция №:6, номенклатура №:42. 

 

5."РСР" ЕООД:   

По обособена позиция №:1, номенклатури №№ 60 и 106 

 

6."Б.Браун Медикъл" ЕООД: 

По обособена позиция №:1, номенклатури №№ 50; 68; 70; 72; 103; 106; 107 и 129 



 

7."Медикард" ООД : 

По обособена позиция №:4, номенклатури №№: 39 и 40. 

 

8."Фаркол" АД: 

По обособена позиция №:1, номенклатури №№: 51; 59; 62; 70; 77; 80; 128 и 129. 

 

9."МТИ" ООД :   

По обособена позиция №:1, номенклатури №№: 7; 12; 31; 51; 60; 68; 86; 87; 96 и 

117. 

По обособена позиция №:5, номенклатури №№: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 13; 14; 15; 17; 

19 и 22. 

По обособена позиция №:6, номенклатури №№: 97 и 107 

 

10."Хелмед България" ЕООД :   

По обособена позиция №:1, номенклатури №№: 2; 4; 8; 9; 31; 48; 50; 51; 52; 53; 

55; 58; 59; 60; 61; 72; 76; 77; 78; 79; 81; 82; 88; 92; 100; 101; 102; 112; 118 и 128. 

 

11."Агарта ЦМ"ЕООД : 

По обособена позиция №:1, номенклатури №№: 102 и 107. 

 

12."Аква хим" АД : 

По обособена позиция №:5, номенклатури №№: 2; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18 

и 21. 

13."Вега Медикъл" ЕООД :   

По обособена позиция №:3, номенклатури №№: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 26 и 

28. 

 

14."Елпак Лизинг" ЕООД : 

По обособена позиция №:1, номенклатури №№: 77; 80; 128 и 130. 

По обособена позиция №:6, номенклатури №№: 42; 97 и 101. 

 

 



Участниците да бъдат уведомени за настоящето решение по електронен адрес, 

като протоколът бъде качен в профила на купувача на възложителя. 

Комисията приключи работа в 15.30 часа на 27.09.2019г. 

 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л №:8 

 

Днес, 03.10.2019г, 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 10.00 часа в пълен състав. 

В изпълнение на предходното решение на комисията, председателят докладва 

получените от участниците обосновки:  

 

1."Ка М Медикъл" ЕООД : 

По обособена позиция №:4, номенклатури №№: 39 и 40. 

Участникът представя писмена обосновка вх. №001.43/02.10.2019г, подробно 

мотивира, че е ексклузивен представител на предлаганите продукти, разполага със 

складова база за поддържане на позициите от МИ за срока на договора, в цената са 

включени транспортни разходи, марж на печалбата, складови разходи. Предвид на тези 

обстоятелства, комисията приема извода на участника, че по този начин е формирал по-

ниска цена на предлаганите МИ. 

Комисията приема, че писмената обосновка е пълна и обективна, поради което и 

на основание чл.72, ал.2, т.1 и 2 от ЗОП единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

2."Ди Ем Джи Клиник" ЕООД : 

По обособена позиция №:5, номенклатури №№: 19; 20 и 22. 

Участникът представя писмена обосновка вх. №001.34/01.10.2019г, подробно 

мотивира наличието на изключително благоприятни условия - ексклузивен 

представител на фирми-производители, използва търговски отсдтъпки и 

преференциални условия, в цената са включени разходи за транспорт, вита, други 

данъци и доставка.  



Предвид на тези обстоятелства, комисията приема извода на участника, че по 

този начин е формирал по-ниска цена на предлаганите МИ. 

Комисията приема, че писмената обосновка е пълна и обективна, поради което и 

на основание чл.72, ал.2, т.1 и 2 от ЗОП единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

 

3."Софарма Трейдинг" АД :  

По обособена позиция №:1, номенклатури №№: 12; 31; 35; 36; 48; 51; 53; 58; 59; 

60; 61; 70; 71; 76; 77; 82; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 95; 96; 97; 100; 102; 112; 117; 128 

и 139 

По обособена позиция №:3, номенклатури №№: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 

28; 29; 30; 31; 32 и 33. 

Участникът представя писмена обосновка вх. №001.33/01.10.2019г, подробно 

мотивира, че ползва изключителнво добри условия за търговска доставка, добри 

условия като дистрибутор на предлаганите МИ, всички МИ отговарят на изискванията 

за качество, оторизиран представител за страната на продуктите на фирмите 

производители, разчита на по-голям оборот. 

 Предвид на тези обстоятелства, комисията приема извода на участника, че по 

този начин е формирал по-ниска цена на предлаганите МИ. 

Комисията приема, че писмената обосновка е пълна и обективна, поради което и 

на основание чл.72, ал.2, т.1 и 2 от ЗОП единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

 

4."ЕТГ" ООД : 

По обособена позиция №:6, номенклатура №:42. 



Участникът представя писмена обосновка вх. №001.32/30.09.2019г, в табличен 

вид представя структурата на цената и включените елементи: базова цена от 

производителя в САЩ, доставна цена в лв, по курса на щ.долар, включени транспортни 

и идминистративни разходи, търговска надценка и крайна цена. 

Комисията приема, че крайната цена е достигната от намаляване на търговската 

и оптимизиране на транспортните и административни разходи. 

Комисията приема, че писмената обосновка е пълна и обективна, поради което и 

на основание чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

5."РСР" ЕООД:   

По обособена позиция №:1, номенклатури №№ 60 и 106. 

Участникът представя писмена обосновка вх. №001.35/01.10.2019г, подробно 

мотивира, че има дългогодишно партньорство с производителит на МИ, поради което 

има изключително благоприятни условия, посочва добро финансово състояние за 

предходната година, в резултат на високи нива на обороти на продадени МИ. 

Предвид на тези обстоятелства, комисията приема извода на участника, че по 

този начин е формирал по-ниска цена на предлаганите МИ. 

Комисията приема, че писмената обосновка е пълна и обективна, поради което и 

на основание чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

 

6."Б.Браун Медикъл" ЕООД: 

По обособена позиция №:1, номенклатури №№ 50; 68; 70; 72; 103; 106; 107 и 

129. 



Участникът представя писмена обосновка вх. №001.42/02.10.2019г, подробно 

мотивира, че има предоставени изключително благоприятни условия, предоставени от 

производитела, като в цената има калкулирана минимална печабла. 

Предвид на тези обстоятелства, комисията приема, че по този начин участникът 

е формирал по-ниска цена на предлаганите МИ. 

Комисията приема, че писмената обосновка е пълна и обективна, поради което и 

на основание чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

 

7."Медикард" ООД : 

По обособена позиция №:4, номенклатури №№: 39 и 40. 

Участникът представя писмена обосновка вх. №001.40/01.10.2019г, подробно 

мотивира, че в цената са калкулирани всички разходи за транспорт, застраховка на 

стоките и търговска надценка, участникът е пряк дистрибутор на оферираните изделия, 

в резултат на дългогодишното партньорстдво ползва префенциални цени, има 

изключително благоприятни условия, предоставени от производителя, като в цената 

има калкулирана минимална печалба, транспортните разходи до страната се поемат от 

производителя. 

Предвид на тези обстоятелства, комисията приема, че по този начин участникът 

е формирал по-ниска цена на предлаганите МИ. 

Комисията приема, че писмената обосновка е пълна и обективна, поради което и 

на основание чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

 

8."Фаркол" АД: 

По обособена позиция №:1, номенклатури №№: 51; 59; 62; 70; 77; 80; 128 и 129. 



 

Участникът представя писмена обосновка вх. №001.36/01.10.2019г, подробно 

мотивира изключително благоприятни търговски условия, предоставени от вносителя 

на МИ, калкулирана е минимална печалба, като търговец на едро зоговоря 

благоприятни търговски условия, разполага със собствен транспорт и пет склада, 

разположени равномерно в страната - калкулира минимални разходи за транспорт. 

Предвид на тези обстоятелства, комисията приема, че по този начин участникът 

е формирал по-ниска цена на предлаганите МИ. 

Комисията приема, че писмената обосновка е пълна и обективна, поради което и 

на основание чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

 

9."МТИ" ООД :   

По обособена позиция №:1, номенклатури №№: 7; 12; 31; 51; 60; 68; 86; 87; 96 и 

117. 

По обособена позиция №:5, номенклатури №№: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 13; 14; 15; 17; 

19 и 22. 

По обособена позиция №:6, номенклатури №№: 97 и 107. 

Участникът представя писмена обосновка вх. №001.38/01.10.2019г, подробно 

мотивира, че производителите полват маркетингово проучване на пазара в страната, 

участникът е оторозиран да формира цени съобразно проучването, като крайна цел се 

поставя увеличаване на търговския оборот, с минимална търговска печалба, притежава 

голяма складова площ, което позволява оптимизиране на логистичните разходи и този 

начин се постига икономичност на доставките, доставя директно от производителите и 

разполага с голям асортимент и достатъчно количество, постига минимални разходи за 

транспорт, поради наличие на други клиенти в района на възложителя. 

 

Предвид на тези обстоятелства, комисията приема, че по този начин участникът 

е формирал по-ниска цена на предлаганите МИ. 



Комисията приема, че писмената обосновка е пълна и обективна, поради което и 

на основание чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

 

 

10."Хелмед България" ЕООД :   

По обособена позиция №:1, номенклатури №№: 2; 4; 8; 9; 31; 48; 50; 51; 52; 53; 

55; 58; 59; 60; 61; 72; 76; 77; 78; 79; 81; 82; 88; 92; 100; 101; 102; 112; 118 и 128. 

Участникът представя писмена обосновка вх. №001.31/30.09.2019г, подробно 

мотивира на първо място, че е дистрибутор над 20 производители от Китай, Малайзия, 

Индия и др. Като доставчик в страната участникът ползва различни търговски отстъпки 

за МИ, като има създадена практика половината от тях да предоставя на лечебните 

заведения, в крайната цена включва данъци, мита и такси и минимална печалба /рабат/, 

посочва, че е изпълнител по 130 договора с лечебни заведения в РБ, като е посочил част 

от тях, поддържа високи нива на продажби, което дава възможност да поддържа 

конкурентни цени на МИ, китайски производители, че в цената са калкулирани всички 

разходи за транспорт, застраховка на стоките и търговска надценка. 

Участникът предлага приложението на чл.72, ал.2, т.1-5 от ЗОП. Комисията 

приема, че доводите следва да се приемат за относими към т.2 - наличието на 

изключително благоприятни условия за участника. Към горните доводи следва да се 

отнесе и посочения договор с "Екобулпак", имащ за предмет оползотворяване на 

използваните опаковки. Комисията не приема наличието на чл.72, ал.2, т.5 от ЗОП, 

защото "Хелмед България" ЕООД не е получател на държавна помощ. В случая са 

налице благоприятни условия, защото от сключения договор участникът спестява 

разходи от заплащане на държавни такси - от два до единадесет пъти.  

Участникът подробно за всяка номенклатура е посочил, че е директен достачик 

за страната от съответния проидводител, посочва, че има сключени договори на тази 

предложена цена и изразява готовност да представи при поискване копия от 

договорите. Прилага таблица, в която потвърждава всички предложени цени, без ДДС.  



Предвид на тези обстоятелства, комисията приема, че по този начин участникът 

е формирал по-ниска цена на предлаганите МИ. 

Комисията приема, че писмената обосновка е пълна и обективна, поради което и 

на основание чл.72, ал.2, т.1 и 2 от ЗОП единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

 

11."Агарта ЦМ"ЕООД : 

По обособена позиция №:1, номенклатури №№: 102 и 107. 

Участникът представя писмена обосновка вх. №001.42/02.10.2019г, подробно 

мотивира, че ползва изключително благоприятни условия от производителите, 

разполага със складови бази, транспорт и добре организиран екип, с цел осигуряване на 

пазарен дял получава преференциални условия от производителите. 

Предвид на тези обстоятелства, комисията приема, че по този начин участникът 

е формирал по-ниска цена на предлаганите МИ. 

Комисията приема, че писмената обосновка е пълна и обективна, поради което и 

на основание чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

12."Аква хим" АД : 

По обособена позиция №:5, номенклатури №№: 2; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18 

и 21. 

Участникът представя писмена обосновка вх. №001.37/01.10.2019г, подробно 

мотивира, че ползва префернциални цени от производителя, както и допълнителна 

отстъпка за настоящата процедура, постигнал е оптимизирани разходи за транспорт. 

Комисията не намира доказателства за твърдяната допълнителна отстъпка за 

настоящата процедура. Останалите доводи за преференциални цени за постигане на по-

голям пазарен дял, намалени транспортни разходи, благоприятни цени от 



производителя Diapath, комисията приема да налични и относими към разпоред0бата на 

чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

13."Вега Медикъл" ЕООД :   

По обособена позиция №:3, номенклатури №№: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 26 и 

28. 

Участникът представя писмена обосновка вх. №001.39/01.10.2019г, подробно 

мотивира, че има изключително благоприятни условия, поради  това, че е единствен 

официален дострибутор за РБ на хирургичен шевен материал, произведен от DOGSAN 

- Турция. Производителят разполага със съвременни автоматични технологии, които 

водят до ниска себестойност на крайния продукт и съответно цената на оферираните 

продукти е по-ниска. Предвид добрите търговски отношения са получили по-добра 

цена от производителя, заложили са по-малък марж на печалба, залага на по-голям 

оборот, за увеличение на пазарния дял. Мотивира наличие на чл.72, ал.2, т.3 от ЗОП, 

като посочените оргументи комисията приема за относими към разпоредбата на т.2, а 

именно:   оптимизиране разходи за транспорт, наличие на складова база, дългогодишно 

партньорство с производителя, минимизирани разходи за логистика и тронспорт, като 

посочва и всички елементи от крайната цена, която още веднъж потвърждава. 

Предвид на тези обстоятелства, комисията приема, че по този начин участникът 

е формирал по-ниска цена на предлаганите продукти. 

Комисията приема, че писмената обосновка е пълна и обективна, поради което и 

на основание чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП единодушно, 

 

  Р    Е    Ш    И    : 

 

ПРИЕМА подробната писмена обосновка на участника. 

 

14."Елпак Лизинг" ЕООД : 

По обособена позиция №:1, номенклатури №№: 77; 80; 128 и 130. 

По обособена позиция №:6, номенклатури №№: 42; 97 и 101. 



Комисията констатира, че участникът е получил съобщенито за представяне на 

писмена обосновка в 15.07ч, на 27.09.2019г, което е потвърдено и се прилага към 

настоящия протокол. В дадения 5 дневен срок в деловодството на Звено "Обществени 

поръчки" няма представена писмена обосновка от участника. Предвид на това, 

комисията единодушно 

 

   Р    Е    Ш    И    : 

 

Участникът да бъде предложен в доклада за отстраняване по посочените  ОП 

№:1, номенклатури №№: 77; 80; 128 и 130 и ОП №:6, номенклатури №№: 42; 97 и 101 , 

на основание чл.107, т.3, във вр.чл.72, ал.1 от ЗОП. 

Комисията спира разглеждането на офертата на участника по горепосочените 

номенклатури. 

 

Комисията продължава работа с класиране на участниците по обявения 

критерий "най-ниска цена"  по номенклатурни единици. 

Констатира се, че има направени ценови предложения за номенклатурна 

единица, които са равни по стойност и се налага за определяне на класирания на първо 

място да се проведе публичен жребий, по реда на чл.58 от ППЗОП. 

Комисията приема, че за определяне на първо място следва да се проведе 

публичен жребий на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП, както следва: 

За 1-ви място: 

ОП 1 – 50 – „Хелмед България” ЕООД и „Б. Браун Медикал” ЕООД 

ОП 1 – 59 – „Софарма Трейдинг” АД и „Хелмед България” ЕООД 

ОП 1 – 67 – „Б. Браун Медикал” ЕООД и „Софарма Трейдинг” АД 

ОП 1 – 107 – „Агарта ЦМ” ЕООД и „Б. Браун Медикал” ЕООД 

ОП 5 – 13 – „Аквахим” и „МТИ” ООД 

ОП 6 – 100 – „Елпак Лизинг” ЕООД и „Софарма Трейдинг” АД 

 

За 2-ро място: 

ОП 1 – 8 - „МТИ” ООД и „Софарма Трейдинг” АД 

ОП 1 – 95 – „Агарта ЦМ” ЕООД и „МТИ” ООДОП 1 

 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно,  



                                               Р Е Ш И: 

НАСРОЧВА провеждането публичен жребий по реда на чл.58, ал.3 от ППЗОП 

на 09.10.2019г. от 13:00 часа в сграда "Лъчелечение", ет.4, конферентна зала, гр. 

Шумен, ул."Васил Априлов" №63 между участниците: 

За 1-ви място: 

ОП 1 – 50 – „Хелмед България” ЕООД и „Б. Браун Медикал” ЕООД 

ОП 1 – 59 – „Софарма Трейдинг” АД и „Хелмед България” ЕООД 

ОП 1 – 67 – „Б. Браун Медикал” ЕООД и „Софарма Трейдинг” АД 

ОП 1 – 107 – „Агарта ЦМ” ЕООД и „Б. Браун Медикал” ЕООД 

ОП 5 – 13 – „Аквахим” и „МТИ” ООД 

ОП 6 – 100 – „Елпак Лизинг” ЕООД и „Софарма Трейдинг” АД 

 

За 2-ро място: 

ОП 1 – 8 - „МТИ” ООД и „Софарма Трейдинг” АД 

ОП 1 – 95 – „Агарта ЦМ” ЕООД и „МТИ” ООД 

На участниците да се изпратят съобщения за провеждане на публичен жребий по 

електронен път и съобщението да се качи в профила на купувача. 

Комисията приключи работа на 03.10.2019г в 12:30 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/ 

 

 



П Р О Т О К О Л №:9 

 

Днес, 09.10.2019г, 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. 

За участие в настоящото заседание се явява упълномощени представител, както 

следва: 

1. заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД, ЕГН заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД, по 

пълном. рег. 7693 от 20.12.2018г, нотариус Л.Сотирова, издадено от Димитър Георгиев 

Димитров, Изп.директор на "Софарма трейдинг" АД. 

Не се явяват представители на медии. Предсдателят на комисията огласи, че за 

провеждане на днешния жребий участниците са своевременно уведомени чрез 

изпращане на съобщение по електронна поща на участниците и чрез профила на 

купувача на Възложителя. 

Жребият ще се проведе по следните правила: Председателят на комисията 

представя пред всички членове на комисията и представителите на участниците бели 

листи в бели пликове с изписан „Първо място“, на втория лист „ Второ място“, номер 

на ОП и номер на номенклатурата. Тегленето се извършва по реда на представения 

Списък на участниците при започване на процедурата, по поредност на внасяне на 

документацията в звено Обществени поръчки. Тегленето извършва упълномощен 

представител на участника. В случай, че не се явява упълномощен представител, 

жребият се тегли от председателя на комисията. Вписва се ръкописно резултата от 

жребия на всеки от белите листи, като се вписва участника. Трима от членовете на 

комисията -  Красен Митев, Росица Стоянова, Румяна Великова и упълномощеният 

представител подписват листите от жребия с имената на участниците на първо и 

съответно на второ място. 

Жребият ще се проведе съгласно предходното решение на комисията по 

обособени позиции, номенклатури и очастници, както следва: 

1. За ОП №1, номенклатура №50 между „Хелмед България” ЕООД и „Б. 

Браун Медикал” ЕООД. 



Председателят на комисията постави пред всички членове на комисията и 

представителите на участниците два бели плика с поставени в тях листи с исписан 

номер на позицията и номер на номенклатурата и надпис „Първо място“, респективно 

„второ място“. Тегленето се извършва по реда на представения Списък на участниците 

при започване на процедурата, по поредност на внасяне на документацията в звено 

Обществени поръчки. За първия по поредност участник "Б.Браун медикал" ЕООД, 

тегленето извърши председателят на комисията. 

Резултат от жребия ОП №:1, номенклатура №:50 –  за "Б.Браун медикал" ЕООД - 

"Първо място"; "Хелмед България "ЕООД"Второ място". 

В листите ръкописно се вписа резултата от тегленето с вписване на името на 

участника на съответното изтеглено място. Трима от членовете Красен Митев, Росица 

Стоянова, Румяна Великова и упълномощеният представител Габриела Христова 

Димитрова подписаха листите от жребия. 

ОП №:1, номенклатура №59 –  за „Софарма Трейдинг” АД и „Хелмед 

България”.  

Председателят на комисията постави пред всички членове на комисията и 

представителите на участниците два бели плика с поставени в тях листи с исписан 

номер на позицията и номер на номенклатурата и надпис „Първо място“, респективно 

„второ място“. Тегленето се извършва по реда на представения Списък на участниците 

при започване на процедурата Председателят на комисията постави пред всички 

членове на комисията и представителите на участниците два бели плика с поставени в 

тях листи с изписан номер на позицията и номер на номенклатурата и надпис „Първо 

място“, респективно „второ място“. Тегленето се извършва по реда на представения 

Списък на участниците при започване на процедурата - пръв тегли упълномощеният 

представител на "СОФАРМА" АД. 

ОП №:1, номенклатура №59 –  за „Софарма Трейдинг” АД "Първо място и 

„Хелмед България” - "Второ място" 

 ОП №:1, номенклатура №67 –  "Б.Браун медикул" ЕООД и „Софарма 

Трейдинг” АД.  

Председателят на комисията постави пред всички членове на комисията и 

представителите на участниците два бели плика с поставени в тях листи с исписан 

номер на позицията и номер на номенклатурата и надпис „Първо място“, респективно 

„Второ място“. Тегленето се извършва по реда на представения Списък на участниците 



при започване на процедурата - пръв тегли упълномощеният представител на 

"СОФАРМА" АД. 

Резултат от жребия: ОП №:1, номенклатура №67 –  за „Софарма Трейдинг” АД 

"Първо място и „Б.Браун медикал" ЕООД - "Второ място". В листите ръкописно се 

вписа резултата от тегленето с вписване на името на участника на съответното 

изтеглено място. Трима от членовете Красен Митев, Росица Стоянова, Румяна 

Великова и упълномощеният представител Габриела Христова Димитрова подписаха 

листите от жребия. 

 

 

ОП 1 – 107 – „Агарта ЦМ” ЕООД и „Б. Браун Медикал” ЕООД. 

Председателят на комисията постави пред всички членове на комисията и 

представителите на участниците два бели плика с поставени в тях листи с изписан 

номер на позицията и номер на номенклатурата и надпис „Първо място“, респективно 

„Второ място“. Тегленето се извършва по реда на представения Списък на участниците 

при започване на процедурата - на по-предно място в списъка е "Б.Браун медикал" 

ЕООД, който не представя представител. За него председателят на комисията изтегли 

"Първо място". 

Резултат от жребия: ОП №:1, номенклатура №107 –  за „Б.Браун медикал" ЕООД 

"Първо място и „Агарта ЦМ" ЕООД - "Второ място". В листите ръкописно се вписа 

резултата от тегленето с вписване на името на участника на съответното изтеглено 

място. Трима от членовете Красен Митев, Росица Стоянова, Румяна Великова и 

упълномощеният представител Габриела Христова Димитрова подписаха листите от 

жребия. 

 

 

ОП 5 – 13 – „Аквахим” и „МТИ” ООД. Председателят на комисията постави 

пред всички членове на комисията и представителите на участниците два бели плика с 

поставени в тях листи с изписан номер на позицията и номер на номенклатурата и 

надпис „Първо място“, респективно „второ място“. Тегленето се извършва по реда на 

представения Списък на участниците при започване на процедурата - на по-предно 

място в списъка е "МТИ" ООД, който не представя представител. За него председателят 

на комисията изтегли "Второ място". 



Резултат от жребия: ОП №:1, номенклатура № 13–  за „Аквахим” - "Първо място 

и „МТИ" ООД - "Второ място". В листите ръкописно се вписа резултата от тегленето с 

вписване на името на участника на съответното изтеглено място. Трима от членовете 

Красен Митев, Росица Стоянова, Румяна Великова и упълномощеният представител 

Габриела Христова Димитрова подписаха листите от жребия. 

 

ОП 6 – 100 – „Елпак Лизинг” ЕООД и „Софарма Трейдинг” АД. 

Председателят на комисията постави пред всички членове на комисията и 

представителите на участниците два бели плика с поставени в тях листи с изписан 

номер на позицията и номер на номенклатурата и надпис „Първо място“, респективно 

„второ място“. Тегленето се извършва по реда на представения Списък на участниците 

при започване на процедурата - на по-предно място в списъка е "Софарма трейдинг" 

АД, за който тегленето извърши упълномощеният представител. 

Резултат от жребия: ОП №:1, номенклатура №100 –  за „Софарма Трейдинг" АД 

- "Второ място" и за "Елпак Лизинг" ЕООД - "Първо място". В листите ръкописно се 

вписа резултата от тегленето с вписване на името на участника на съответното 

изтеглено място. Трима от членовете Красен Митев, Росица Стоянова, Румяна 

Великова и упълномощеният представител Габриела Христова Димитрова подписаха 

листите от жребия. 

 

 

Теглене за 2-ро място: 

 

ОП №1 – 8 - „МТИ” ООД и „Софарма Трейдинг” АД. Председателят на 

комисията постави пред всички членове на комисията и представителите на 

участниците два бели плика с поставени в тях листи с изписан номер на позицията и 

номер на номенклатурата и надпис „Второ място“, респективно „Трето място“. 

Тегленето се извършва по реда на представения Списък на участниците при започване 

на процедурата - на по-предно място в списъка е "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, за 

който упълномощеният представител извърши тегленето. 

Резултат от жребия: ОП №:1, номенклатура №8 –  за „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” - 

"Второ място", за „МТИ" ООД - "Трето място". В листите ръкописно се вписа резултата 

от тегленето с вписване на името на участника на съответното изтеглено място. Трима 



от членовете Красен Митев, Росица Стоянова, Румяна Великова и упълномощеният 

представител Габриела Христова Димитрова подписаха листите от жребия. 

 

ОП №1 – 95 – „Агарта ЦМ” ЕООД и „МТИ” ООД. Председателят на комисията 

постави пред всички членове на комисията и представителите на участниците два бели 

плика с поставени в тях листи с изписан номер на позицията и номер на 

номенклатурата и надпис „Второ място“, респективно „трето място“. Тегленето се 

извършва по реда на представения Списък на участниците при започване на 

процедурата - на по-предно място в списъка е "МТИ" ООД, който не изпраща 

упълномощен представител. За него тегленето извърши председателят на комисията. 

Резултат от жребия: ОП №:1, номенклатура №95 –  за „Агарта ЦМ” ЕООД - 

"Трето място" и за „МТИ” ООД - "Второ място". В листите ръкописно се вписа 

резултата от тегленето с вписване на името на участника на съответното изтеглено 

място. Трима от членовете Красен Митев, Росица Стоянова, Румяна Великова и 

упълномощеният представител Габриела Христова Димитрова подписаха листите от 

жребия. 

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/ 

 

Упълномощен представител: заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л №:10  

 

Днес, 11.10.2019г, 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 10.00 часа в пълен състав. 

Комисията продължава работа с изготвяне на Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


