
                                                    П Р О Т О К О Л 

 

 

 Днес, 23.04.2014г, в гр.Шумен, сградата на „ОПЕКОЗ” на 

„Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, се проведе 

заседание на комисията за провеждане на процедура по ЗОП – „Доставка 

на медицински изделия по Приложение №1”. 

Комисията, назначена със Заповед №056/23.04.2014г, на Управителя 

на възложителя започна работа в 16.00 часа пълен състав: 1.Първолета 

ПЕТЕВА – маг.фармацефт – Председател, 2. Д-р Румен Генов- член, 3.м.с. 

Румяна Великова – мед.сестра в ОХО-член,4.Жанета Донева – асистент –

одитор- член 5.Пламен ПЕТКОВ – юрист, член. 

Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по 

чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 

В заседанието на комисията не се явиха представители на 

участниците и на медии. 

От деловодството на Възложителя се представи списък на 

участниците в откритата процедура по ЗОП, общо 8 участника, подредени 

по поредност на внасяне на документацията за участие в процедурата, 

както следва: 

1.”ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД, вх.№168/16.04.2014 г, 11,30ч;  

2.”СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” ЕАД, вх.№169/17.04.2014г, 10.15ч;  

3.„МТИ”ООД вх.№170/22.04.2014 г.-9.32ч. 

4.„МЕДИТЕХ”ООД вх.№171/22.04.2014г.-9,36ч. 

5.”ЕКОС МЕДИКА” ООД, ВХ.№172/22.04.2014Г, 9,38 Ч;  

6.Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД-вх.№173/22.04.2014-10,30 ч. 

7.РСР ЕООД-ВХ.№174/22.04.2014 Г.-10.40 Ч. 

8”ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, вх.№175/22.04.2014г, 14,00 часа. 

 Комисията започна отваряне на офертите, по реда на представения 

списък.   

1.”ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД - документацията се намери в запечатан 

кашон. При отварянето му се намериха 3бр запечатани пликове с надпис: 

Плик №1 „Документи за подбор, Плик №2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена” и плик с мостри. Трима от 

членовете на комисията Председателят Първолета Петева, Жанета Донева 

и Румяна Великова подписаха плик №3. След това членовете на комисията 

отвориха плик №2, в него се намериха декларация за противодействие на 

тръжните манипулации и проект за Договор, надлежно подписани от Ева 

Воденичарова, управител и декларация за относимост и печат. Тримата 

горепосочени членове на комисията на комисията подписаха съдържащите 

се в плик №2 два документа. Отвори се плик №1, намери се папка с 

документи, заверени с подпис и печат. В офертата кандидът е описал 



приложените документи. Комисията констатира, че посочените в описа 

приложения се намериха в наличност. 

2.”СОФАРМА ТРЕЙДИТГ” АД - документацията се намери в 

запечатан кашон. При отварянето му се намериха 3бр запечатани пликове с 

надпис: Плик №1 „Документи за подбор, Плик №2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена” и плик с мостри. 

Трима от членовете на комисията Председателят Първолета Петева, 

Жанета Донева и Румяна Великова подписаха плик №3. След това 

членовете на комисията отвориха плик №2, в него се намериха декларация 

за противодействие на тръжните манипулации и проект за Договор, 

надлежно подписани от Ева Воденичарова, управител и декларация за 

относимост и печат. Тримата горепосочени членове на комисията на 

комисията подписаха съдържащите се в плик №2 два документа. Отвори се 

плик №1, намери се папка с документи, заверени с подпис и печат. В 

офертата кандидът е описал приложените документи. Комисията 

констатира, че посочените в описа приложения се намериха в наличност. 

 

3.„МТИ” ООД - документацията се намери в запечатан плик. При 

отваряне на плика се намериха 3бр запечатани пликове с надпис: Плик №1 

„Документи за подбор, Плик №2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена” 22 броя. В отделен запечатан 

плик с надпис - мостри към офертата. Трима от членовете на комисията 

Председателят Първолета Петева, Жанета Донева и Румяна Великова 

подписаха плик №3, 22 броя. След това членовете на комисията отвориха 

плик №2, в него се намериха декларация за противодействие на тръжните 

манипулации, проект за Договор е декларация за идентичност, подписани 

от Неда Савова, пълномощник на Йонка Христова, управител и декларация 

за относимост и печат. Тримата горепосочени членове на комисията на 

комисията подписаха съдържащите се в плик №2 документи. Отвори се 

плик №1, намери се папка с документи, заверени с подпис и печат. В 

Списък на документите представени в офертата кандидът е описал 

приложените документи – в плик №1, 16 точки, в лик №2, три точки и плик 

№3 една точка. Комисията констатира, че посочените в описа приложения 

се намериха в наличност. 

4.”Медитех” ООД - документацията се намери в запечатан плик. При 

отваряне на плика се намери запечатан плик, при отварянето му сее 

намериха: Плик №1 „Документи за подбор, Плик №2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена” и плик с мостри.  

Трима от членовете на комисията Председателят Първолета Петева, 

Жанета Донева и Румяна Великова подписаха плик №3. След това 

членовете на комисията отвориха плик №2, в него се намериха декларация 

за противодействие на тръжните манипулации и деклрация за относимост, 

проект за Договор, надлежно подписани от Николай Димитров Шейков, 



управител, декларация за относимост и печат. Тримата горепосочени 

членове на комисията на комисията подписаха съдържащите се в плик №2 

документи. Отвори се плик №1, намери се папка с документи, заверени с 

подпис и печат. В документие за подбор се намери Списък на документите 

съдържащи се в офертата описани в 9 позиции, в плик №2, 3бр документи, 

плик №3, 2бр документи. Комисията констатира, че посочените в описа 

приложения се намериха в наличност. 

5”Екос Медика” ООД - документацията се намери в запечатан кашон 

с прикрепен към него плик с мостри. При отваряне на кашона се намериха 

3бр запечатани пликове с надпис: Плик №1 „Документи за подбор, Плик 

№2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 „Предлагана 

цена”. Трима от членовете на комисията Председателят Първолета Петева, 

Жанета Донева и Румяна Великова подписаха плик №3. След това 

членовете на комисията отвориха плик №2, в него се намериха декларация 

за противодействие на тръжните манипулации, проект за Договор и 

декларация за идентичност, подписани от Елка Алексиева Илиева-Петрова, 

управител и печат. Тримата горепосочени членове на комисията подписаха 

съдържащите се в плик №2 документи. Отвори се плик №1, намериха се 

2бр папки, заверени с подпис и печат. В Списък на документите 

представени в офертата кандидът е описал приложените документи – в 

плик №1, 9 приложения, в плик №2, три точки и плик №3 с описани 103бр 

приложения. Втората папка каталог на производител „ЕТИКОН”. 

Комисията констатира, че посочените в описа приложения се намериха в 

наличност. 

6.”Б.Браун Медикъл” ЕООД, - документацията се намери в запечатан 

плик с прикрепени към него мостри с приемо-предавателен протокол. При 

отваряне на плика се намериха 3бр запечатани пликове с надпис: Плик №1 

„Документи за подбор, Плик №2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Трима от членовете на 

комисията Председателят Първолета Петева, Жанета Донева и Румяна 

Великова подписаха плик №3 броя. След това членовете на комисията 

отвориха плик №2, в него се намериха декларация за противодействие на 

тръжните манипулации, проект за Договор и декларация за идентичност, 

подписани от Петър Цветанов Асенов като пълномощник на управители на 

участника Хорст Щюер и Оливер Шауман и печат. Тримата горепосочени 

членове на комисията на комисията подписаха съдържащите се в плик №2 

документи. Отвори се плик №1, намери се папка с документи, заверени с 

подпис и печат. На челна странице е поставена оферта с опис на 

съдържащите се документи, както следва плик №1 – 9 приложения, плик 

№2 – 3бр приложения, плик №3 едно приложение. Комисията констатира, 

че описаните в офертата приложения се намериха в наличност. 

7.”РСР” ЕООД - документацията се намери в запечатан кашон, след 

отварянето в него се намериха 3бр запечатани пликове с надпис: Плик №1 



„Документи за подбор, Плик №2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Трима от членовете на 

комисията Председателят Първолета Петева, Жанета Донева и Румяна 

Великова подписаха плик №3 броя. След това членовете на комисията 

отвориха плик №2, в него се намериха декларация за противодействие на 

тръжните манипулации, проект на Договор и декларация за идентичност /с 

подпис и печат, но непопълнени данни на участника/, подписани от Рачо 

Стефанов Рибаров, управител и печат. Констатира се липса на декларация 

за относимост на докментите в плик №2 за всички позиции по офертата. 

Тримата горепосочени членове на комисията на комисията подписаха 

съдържащите се в плик №2 документи. Отвори се плик №1, намери се 

папка с документи, заверени с подпис и печат. На челна страница се 

намери оферта със списък на документите 40 точки за плик №1, плик №2, 

2 точки и плик №3, една точка. Комисията констатира, че описаните в 

офертата приложения се намериха в наличност. 

8. ”ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД - документацията се намери в запечатан 

плик с прикрепени към него мостри с опис. При отваряне на плика се 

намериха 3бр запечатани пликове с надпис: Плик №1 „Документи за 

подбор, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 

„Предлагана цена”. Трима от членовете на комисията Председателят 

Първолета Петева, Жанета Донева и Румяна Великова подписаха плик №3. 

След това членовете на комисията отвориха плик №2, в него се намери 

папка с проект на договор, подписан от инж.Пламен Калайджиев, 

управител и декларация за противодействие на тръжните манипулации, 

подписана от управителя. Липсва декларация за относимост на 

представените и приложени в плик №2 праект на договор и декларация 

към всички заявени позиции. Тримата горепосочени членове на комисията 

на комисията подписаха съдържащите се в плик №2 документи. Отвори се 

плик №1, намери се папка с документи, заверени с подпис и печат. На 

челна страница е поставена оферта с опис на съдържащите се документи, 

както следва: плик №1 – 9 приложения, плик №2 – 2 приложения, плик №3 

едно приложение. Комисията констатира, че описаните в офертата 

приложения се намериха в наличност. 

Поради напредване на времето комисията приключи работа в 17.30 

часа. 

 

Комисията продължава заседанието си на 30.04.2014г, в 11.00 часа в 

пълен състав. 

 

Комисията приема, че ще следва да премине към разглеждане на 

документите за подбор, съгласно изискванията на ЗОП и допълнителните 

изисквания на възложителя, дадени в решението за откриване на 



процедурата, също и в обявлението за ОП. Изискванията към документите 

за подбор са формулирани по следния начин: 

А.ПЛИК №1 -  с надпис :Документи за подбор” 

 

 

Приложение №1  - Документ за съдебна регистрация на кандидата и 

удостоверение за  актуално състояние – заверено от 

кандидата;  

                                -кратка презентация и фирмена автобиография  

Приложение № 2 - Заверени копия от документите за регистрация 

по БУЛСТАТ и данъчна регистрация по  ДДС; 

Приложение № 3 - Доказателства за общият оборот и за оборота на 

медицински изделия,обект на поръчката за последните 3 години в 

зависимост от датата на учредяване или започване на дейността;Копия 

годишен  счетоводен баланс и ОПР за 2013г. заверени от кандидата; 

Приложение № 4 – Доказателства за техническа възможност за изпълнение 

на поръчката - изискуеми документи 

                  -Кратко описание на възможностите, с които разполага 

кандидата за изпълнение на поръчката; 

                   -придружаващи сертификати за съответствие с изискванията на 

международните норми и стандарти EN ISO 13485, CE маркировка в 

съответствие с директива 93/42/ЕС;БДС и/или ISO 9001:2000; 

                   -Задължително представяне на мостра за всяка номенклатурна 

позиция от обособената позиция. Върху мострите да е задължително 

обозначен производителят, дата на производство, срок на годност, като 

мострите да са в търговска опаковка с фирмен знак на участника; 

                   -Участникът може да представи и други документи, доказващи 

техническите и професионалните му възможности. 

                               -декларация, съдържаща списък на основните договори 

за доставка на медицински изделия, извършени през 

последните три години, включително стойностите, датите и 

получателите;  

-копие на удостоверение  за търговия на едро с медицински 

изделия и по Закона за медицинските изделия.  

-Декларация за внесено от участника уведомление в ИАЛ, 

за пускане на пазара медицинско изделие, СЕ 

сертификатите и декларациите за съответствие на 

предлаганите продукти, съгласно ЗМИ. 

-Декларация от участника, че за медицинското изделие, 

няма регистрирани данни в ИАЛ и EUDAMED за 



инциденти/ потенциални инциденти за последните 2 

години. 

Приложение № 5 - Декларации за отсъствие на обстоятелствата по  чл.47, 

ал.1 ,ал.2 и ал.5 от ЗОП; Декларация за обстоятелства по чл.56 ал.1 т.8 от 

ЗОП; Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП за приемане условията на 

проекта на договор. 

Приложение № 6 - Документ за внесена  гаранция за участие- оригинал; 

Приложение № 7 - Документ за закупена документация – /заверено копие/; 

Приложение№8 -Идентификационен лист, съдържащ данни за участника – 

наименование, адрес, представител, регистрация, седалище, 

телефон и факс за контакти. 

Приложение № 9 - Списък на документите, съдържащи се в офертата, 

подписан от кандидата. 

 Комисията единодушно взема решение по организация на 

разглеждането на документите за подбор, че ще извърши проверка на плик 

№1 на всички участници и в протокола следва да се впишат липсващите 

документи, както и всички други несъответствия с изисканията на 

възложителя. При разглеждане на документите за подбор комисията ще 

вземе предвид и дадените писмени разяснения 2бр от дата 11.04.2014г, по 

направени искания. Комисията започна разглеждането на плик №1 по реда 

на постъпване на офертите, както следва: 

1.”ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД – представя оферта и всички документи 

посочени по-горе. Документите са надлежно заверени от упълномощения 

представител ЕВА ВОДЕНИЧАРОВА, съгласно заверено пълномощно 

рег.№5080/07.04.2014г, на Нотариус Румен Богданов №273, район СГС. 

Възложителят е дал възможност всеки участник да представя и други 

документи, даказващи технически възможности за изпълнение на 

поръчката, като в случая участникът е представил документи и за налични 

транспортни средства, сертификат за управление на качеството и 

референции. Представя Разрешение за търговия с медицински изделия и 

актуални разрешения за промяна от ИАЛ. Също, деклараци зи съответните 

отговори от ИАЛ зауведомления за поскане на пазара на медицински 

изделия, произведени от DOGSAN – Турция и декларации за съответствие. 

Всички изискуеми декларации са налице по 2бр от управителите. 

Представя платежно нареждане за гаранция за участие и второ платежно 

нареждане в срок за доплащане на 5.40 лева. 

2.”СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” ЕАД – представя оферта и всички 

документи посочени по-горе. Документите са надлежно заверени от 

изп.диектор Д.Дмитров и упълномощен представител НЕБИЕ 

ХЮСЕИНОВА, регионален мениджър продажби, съгласно заверено 

пълномощно. Възложителят е дал възможност всеки участник да представя 

и други документи, даказващи технически възможности за изпълнение на 

поръчката, като в случая участникът е представил референции по договори 



с лечебни заведения, декларация за налични транспортни средства, 

сертификат за управление на качеството, декларация за списък на основни 

договори. Представя Разрешение за търговия с медицински изделия и 

актуални разрешения за промяна от ИАЛ. Също, деклараци зи съответните 

отговори от ИАЛ зауведомления за поскане на пазара на медицински 

изделия и декларации за съответствие. Всички изискуеми декларации са 

налице по 2бр от управителите. Представя банкова гаранция и фактура за 

закупена документация. 

3.„МТИ”ООД – представя оферта и всички документи посочени по-

горе. Документите са надлежно заверени от упълномощения представител 

НЕДА АЛЕКСАНДРОВА САВОВА, съгласно заверено пълномощно 

рег.№1926/14.04.2014г, на Нотариус К.Каменов №201, район СГС. 

Възложителят е дал възможност всеки участник да представя и други 

документи, даказващи технически възможности за изпълнение на 

поръчката, като в случая участникът е представил декларации за 

тухническо оборудвне /собствени МПС/, сертификат за управление на 

качеството, списък на основни договори и референции. Представя 

Разрешение за търговия с медицински изделия от 23.10.2007г и и актуални 

разрешения за промяна от ИАЛ. Също, декларация, че за всички 

медицински изделия, които се предлагат от участника на българския пазар 

има внесени уведомления в ИАЛ. Всички изискуеми декларации са налице 

по 2бр от управителите Димитър Конов и Йонка Христова Гетова-

Христанова. Представя платежно нареждане за гаранция за участие и 

справка по позици, както и фактура за закупена документация. 

4.„МЕДИТЕХ”ООД – представя оферта и всички документи 

посочени по-горе. Документите са надлежно заверени от управителя 

НИКОЛАЙ ШЕЙКОВ. Възложителят е дал възможност всеки участник да 

представя и други документи, даказващи технически възможности за 

изпълнение на поръчката, като в случая участникът е декларация за 

основни договори с лечебни заведения, сертификат за управление на 

качеството и референции. Представя Разрешение за търговия с медицински 

изделия и актуални разрешения за промяна от ИАЛ. Също, декларация за 

подадени уведомления в ИАЛ, за пускане на пазара на медицински 

изделия и декларация за липса на данни за инциденти с медицинските 

изделия по посочените позиции. Всички изискуеми декларации са налице 

по 2бр от управителите. Представя платежно нареждане за внесена 

гаранция за участие и фактура за закупена документация. 

5.”ЕКОС МЕДИКА” ООД – представя оферта и всички документи 

посочени по-горе. Документите са надлежно заверени от управителя ЕЛКА 

ИЛИЕВА-ПЕТРОВА. Възложителят е дал възможност всеки участник да 

представя и други документи, даказващи технически възможности за 

изпълнение на поръчката, като в случая участникът е декларация за 

основни договори с лечебни заведения, сертификат за регистрация на 



система за управление на качеството, вкл.на производителите, инструкции 

за употреба и референции. Представя Разрешение за търговия с 

медицински изделия и актуални разрешения за промяна от ИАЛ. Също, 

декларация за подадени уведомления в ИАЛ, за пускане на пазара на 

медицински изделия и декларация за липса на данни за инциденти с 

медицинските изделия по посочените позиции. Всички изискуеми 

декларации са налице по 2бр от управителите. Представя платежно 

нареждане за внесена гаранция за участие и фактура за закупена 

документация. 

6.”Б.БРАУН МЕДИКЪЛ” ЕООД – представя оферта и всички 

документи посочени по-горе. Документите са надлежно заверени от 

управителя ХОРСТ ЩЮЕР и ПЕТЪР АСЕНОВ, пълномощник. 

Възложителят е дал възможност всеки участник да представя и други 

документи, даказващи технически възможности за изпълнение на 

поръчката, като в случая участникът представя декларация за основни 

договори с лечебни заведения по чл.51 от ЗОП, сертификати за качеството 

и референции. Представя Разрешение за търговия с медицински изделия и 

разрешение за промяна от ИАЛ. Също, декларация за подадени 

уведомления в ИАЛ, за пускане на пазара на медицински изделия и 

декларация за липса на данни за инциденти с медицинските изделия по 

посочените позиции през последните 2 години. Всички изискуеми 

декларации са налице подписани от управителите Хорст Щюер и Оливер 

Шауман, с превод на български език. Представя банкова за гаранция за 

участие и фактура за закупена документация. 

7.”РСР” ЕООД– представя оферта и всички документи посочени по-

горе. Документите са надлежно заверени от управителя д-р РАЧО 

РИБАРОВ. Възложителят е дал възможност всеки участник да представя и 

други документи, даказващи технически възможности за изпълнение на 

поръчката, като в случая участникът представя декларация за основни 

договори за доставка с лечебни заведения, декларации за членова на 

персонала, складова и автомобилен парк, референции и оторизационни 

писма, сертификати за управлнието на качеството на медицинските 

изделия и декларации за съответствие, каталози на медицински изделия по 

заявените за участие позиции. Представя Разрешение за търговия с 

медицински изделияс приложение и разрешение за промяна от 26.07.2011г 

издадени от ИАЛ. Също, декларация за подадени уведомления в ИАЛ, за 

пускане на пазара на медицински изделия и декларация за липса на данни 

за инциденти с медицинските изделия по посочените позиции през 

последните 2 години. Всички изискуеми декларации са налице подписани 

от управителя д-р Рачо Рибаров. Представя платежно нареждане за 

гаранция за участие и фактура за закупена документация. 

8”ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД– представя оферта и всички документи 

посочени по-горе. Документите са надлежно заверени от управителя 



ПЛАМЕН КАЛАЙДЖИЕВ. Възложителят е дал възможност всеки 

участник да представя и други документи, даказващи технически 

възможности за изпълнение на поръчката, като в случая участникът 

представя декларация за основни договори с лечебни заведения сходни с 

предмета на поръчката, сертификати за управление на качеството. 

Представя Разрешение за търговия с медицински изделия от ИАЛ. 

Комисията констатира, че липсва декларация за подадени уведомления в 

ИАЛ, за пускане на пазара на медицински изделия. Налице е декларация за 

липса на данни за инциденти с медицинските изделия по посочените 

позиции през последните 2 години. Всички налични декларации са 

подписани от управителя Памен Калайджиев. Представя се платежно 

нареждане за платена за гаранция за участие и фактура за закупена 

документация. 

 

Преедвид направените констатации, комисията единодушно, 

 

 

 

                                               Р    Е    Ш    И    : 

 

 

1.ЗАДЪЛЖАВА ”РСР” ЕООД, в срок от 5 работни дни от 

получаване на копие на настоящия протокол да представи: 

А/ДЕКЛАРАЦИЯ - Приложение №3, в плик №2 за относимост на 

документите в плик №2 към всички обособени позиции, за които 

участникът е подал ценово предложение в плик №3. 

 

 

 

2.ЗАДЪЛЖАВА „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, в срок от 5 работни дни 

от получаване на копие на настоящия протокол да представи: 

А/ДЕКЛАРАЦИЯ - Приложение №3, плик №2 за относимост на 

документите в плик №2 към всички обособени позиции, за които 

участникът е подал ценово предложение в плик №3, както и 

Б/ДЕКЛАРАЦИЯ – Приложение №4, плик №1, за внесено от 

участника уведомление в ИАЛ, за пускане на пазара медицинско изделие, 

СЕ сертификатите и декларациите за съответствие на предлаганите 

продукти, съгласно ЗМИ. 

 

 

 

 

 



 

 

Копие от настоящия протокол да се изпрати на участниците. 

НАСРОЧВА заседание за отваряне на ценовите оферти за 

15.05.2014г, 10.00 часа. 
 

 Председател: 

 

1. /п.не се чете/ 

/Първолета ПЕТЕВА/ 

 

     Членове: 

 

1. /п.не се чете/ 

/Д-р Румен Генов/ 

 

2. /п.не се чете/ 

/м.с. Румяна Великова/ 

 

3. /п.не се чете/ 

/Жанета Донева/ 

 

 4. /п.не се чете/ 

/Пламен ПЕТКОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


