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ПРОТОКОЛ №1 

Днес,  07.03.2017г.,  в  10:00  часа,  в  рапортната  зала  2‐ри  етаж  на  секция 

„Изгаряния  и  пластична  хирургия”  на  УМБАЛСМ  “Н.И.Пирогов”  ЕАД,  гр. 

София  1606,  бул.  “Тотлебен”  №  21,  се  проведе  заседание  на  Комисията 

назначена  със  Заповед  №  РД‐26‐329/07.03.2017г.,  издадена  от  Изпълнителния 

директор  на  УМБАЛСМ  „Н.И.Пирогов”  ЕАД  проф.д‐р  Асен  Балтов,    за 

разглеждане,  оценяване  и  класиране  на  офертите  на  участниците  в  открита 

процедура  за  възлагане  на  обществена    поръчка  с  предмет:  „Доставка  на 

медицинска  апаратура”,  открита  с  Решение  №  РД‐26‐80/19.01.2017г.  на 

Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД. 

Комисията е в следния състав: 

Председател: Петър Найденов – гл. юрисконсулт 

Членове: 

1. проф. Милан Тотев – началник клиника за образна диагностика 

2. доц. Валентин Мушиков – нач. отделение по диализно лечение; 

3. Христина Лекова – юристконсулт; 

4. Анастас Сарийски – външен експерт 

Резервни членове на комисията: 

1.  д‐р Галя Гарванска – нач. отделение стационарна образна диагностика 

Поради  обективна  невъзможност  на  редовният  член  на  Комисията  ‐ 

проф.  Милан  Тотев  да  вземе  участие  в  откритото  заседание  е  заместен  от 

резервния член д‐р Галя Гарванска. 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите 

със състава, правилата за работа на комисията и правата на членовете й по чл.52 

от ППЗОП. 

Получените  6  /шест/  бр.  оферти  се  предадоха  на  председателя  на 

комисията  с  протокол  по  чл.48,  ал.  6  от  ППЗОП.  Протоколът  се  подписа  от 
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предаващото  лице  –  Калинка  Митарова  на  длъжността  „експерт  обществени 

поръчка” и от председателя на комисията. 

Комисията  констатира,  че  опаковките  на  участниците  /  постъпилите 

предложения/  са  представени  в  указания  от  Възложителя  срок  и  съобразно 

изискванията  на  чл.  47,  ал.  2  от  ППЗОП,  като  към  момента  на  изтичане  на 

крайния срок  за получаване на оферти пред мястото,  определено за подаване 

на  оферти  не  са  регистрирани  чакащи  лица.  При  приемане  на  офертите, 

същите  са  регистрирани  в  регистъра  при  деловодството  на  УМБАЛСМ 

“Н.И.Пирогов” ЕАД, като върху опаковките е отбелязан входящ номер, датата и 

часът на получаването. Офертите са представени в запечатан, непрозрачен плик 

и  с  ненарушена  цялост.  Върху  плика  участниците  са  посочили  необходимата 

информация, изискуема от Възложителя. 

Председателят  на  комисията,  оповести  участниците,  съгласно  Входящия 

регистър на подадените оферти, а именно: 

 Участник  №  1  ‐  „СОЛОМЕД“  ЕООД,    с  оферта  №  973‐ОП,  постъпила  на 

06.03.2017г, в 9:50 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

Участник № 2 ‐ „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД,   с оферта 

№ 974‐ОП, постъпила на 06.03.2017г, в 12:25 часа – ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

3 И 4 

Участник № 3 ‐ „ЕЛПАК ‐ ЛИЗИНГ” ЕООД,  с оферта № 975‐ОП, постъпила на 

06.03.2017г, в 13:50 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

Участник № 4 ‐ „ДАРИС МС”,  с оферта № 976‐ОП, постъпила на 06.03.2017г, в 

15:05 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

Участник № 5  ‐ „С&Т БЪЛГАРИЯ”  ЕООД,    с  оферта № 977‐ОП, постъпила на 

06.03.2017г, в 15:30 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1 И 2 

Участник № 6  ‐ „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД,   с оферта № 978‐ОП, постъпила 

на 06.03.2017г, в 15:35 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1 И 2 

След като се запознаха с протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП и описаните 

в  него  участници,  членовете  на  комисията  попълниха  декларации  в 
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съответствие с изискванията на чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки. 

Нито един от членовете на комисията не си направи самоотвод. 

На публичното отваряне на офертата присъстват  представители на участници: 

 Георги Делчев – „СОЛОМЕД“ ЕООД 
 Никола Дюлгеров – „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
 Зорница Спасова ‐ „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 
 Невена Гаврилова ‐ „ЕЛПАК ‐ ЛИЗИНГ” ЕООД 

Не присъстват представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията  пристъпи  към  отварянето  на  опаковката  и  проверка  на 

съдържанието на всяка една от офертите по реда на тяхното постъпване. При 

отварянето  на  офертите,  комисията  стриктно  спазваше  реда,  указан  в 

разпоредбите на чл. 54, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от ППЗОП. 

Участник  №  1  ‐  „СОЛОМЕД“  ЕООД,    с  оферта  №  973‐ОП,  постъпила  на 

06.03.2017г, в 9:50 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

Комисията  повторно  констатира,  че  участникът  е  депозирал  непрозрачна 

опаковка,  с  ненарушена  цялост.  Комисията  пристъпи  към  отварянето  на 

опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен 

запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.   Председателят на 

комисията  оповести  съдържанието  на  опаковката  на  участника.  Най‐малко 

трима  от  членовете  на  комисията  подписаха  техническото  предложение  на 

участника  и  плика  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри“.  Комисията 

предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 

техническото предложение на участника и плика с  надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

Участник № 2 ‐ „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД,   с оферта 

№ 974‐ОП, постъпила на 06.03.2017г, в 12:25 часа – ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

3 И 4 

Комисията  повторно  констатира,  че  участникът  е  депозирал  непрозрачна 

опаковка,  с  ненарушена  цялост.  Комисията  пристъпи  към  отварянето  на 

опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен 
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запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.   Председателят на 

комисията  оповести  съдържанието  на  опаковката  на  участника.  Най‐малко 

трима  от  членовете  на  комисията  подписаха  техническото  предложение  на 

участника  и  плика  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри“.  Комисията 

предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 

техническото предложение на участника и плика с  надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

Участник № 3 ‐ „ЕЛПАК ‐ ЛИЗИНГ” ЕООД,  с оферта № 975‐ОП, постъпила на 

06.03.2017г, в 13:50 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

Комисията  повторно  констатира,  че  участникът  е  депозирал  непрозрачна 

опаковка,  с  ненарушена  цялост.  Комисията  пристъпи  към  отварянето  на 

опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен 

запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.   Председателят на 

комисията  оповести  съдържанието  на  опаковката  на  участника.  Най‐малко 

трима  от  членовете  на  комисията  подписаха  техническото  предложение  на 

участника  и  плика  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри“.  Комисията 

предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 

техническото предложение на участника и плика с  надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

Участник  №  4  ‐  „ДАРИС  МС”  ЕООД,    с  оферта  №  976‐ОП,  постъпила  на 

06.03.2017г, в 15:05 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

Комисията  повторно  констатира,  че  участникът  е  депозирал  непрозрачна 

опаковка,  с  ненарушена  цялост.  Комисията  пристъпи  към  отварянето  на 

опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен 

запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.   Председателят на 

комисията  оповести  съдържанието  на  опаковката  на  участника.  Най‐малко 

трима  от  членовете  на  комисията  подписаха  техническото  предложение  на 

участника  и  плика  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри“.  Комисията 

предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 
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техническото предложение на участника и плика с  надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

Участник № 5  ‐ „С&Т БЪЛГАРИЯ”  ЕООД,    с  оферта № 977‐ОП, постъпила на 

06.03.2017г, в 15:30 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1 И 2 

Комисията  повторно  констатира,  че  участникът  е  депозирал  непрозрачна 

опаковка,  с  ненарушена  цялост.  Комисията  пристъпи  към  отварянето  на 

опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен 

запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.   Председателят на 

комисията  оповести  съдържанието  на  опаковката  на  участника.  Най‐малко 

трима  от  членовете  на  комисията  подписаха  техническото  предложение  на 

участника  и  плика  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри“.  Комисията 

предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 

техническото предложение на участника и плика с  надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

Участник № 6  ‐ „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД,   с оферта № 978‐ОП, постъпила 

на 06.03.2017г, в 15:35 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1 И 2 

Комисията  повторно  констатира,  че  участникът  е  депозирал  непрозрачна 

опаковка,  с  ненарушена  цялост.  Комисията  пристъпи  към  отварянето  на 

опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен 

запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.   Председателят на 

комисията  оповести  съдържанието  на  опаковката  на  участника.  Най‐малко 

трима  от  членовете  на  комисията  подписаха  техническото  предложение  на 

участника  и  плика  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри“.  Комисията 

предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 

техническото предложение на участника и плика с  надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

След  извършените  действия,  приключи публичната  част  от  заседанието 

на комисията. Закритото заседание започна веднага след напускането на 

представителите на участниците. 



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА 
МЕДИЦИНА “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД 

София, бул. “Тотлебен” № 21 
 

стр. 6 / 14 
 
 

В  закрито  заседание,  комисията  пристъпи  към  разглеждане  по  същество  на 

представените  в  опаковката  документи  на  участниците,  изразяващо  се  в 

проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

Участник №  1  ‐  „СОЛОМЕД“  ЕООД,    с  оферта №  973‐ОП,  постъпила  на 

06.03.2017г, в 9:50 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

Комисията  установи,  че  не  е  налице липса,  непълнота и  несъответствие 

на информацията, представена от участника. Не е налице, нередовност, както и 

не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към 

личното състояние на участника. 

С  оглед  изложените  по‐горе  констатации,  комисията  единодушно 

ДОПУСКА  до  по‐нататъшно  участие  в  процедурата  участника: 

„СОЛОМЕД” ЕООД, с оферта № 973‐ОП/06.03.2017г. 

 

Участник  №  2  ‐  „ФРЕЗЕНИУС  МЕДИКЪЛ  КЕЪР  БЪЛГАРИЯ”  ЕООД,    с 

оферта № 974‐ОП, постъпила на 06.03.2017г, в 12:25 часа – ЗА ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ 3 И 4 

Комисията  установи,  че  не  е  налице липса,  непълнота и  несъответствие 

на информацията, представена от участника. Не е налице, нередовност, както и 

не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към 

личното състояние на участника. 

С  оглед  изложените  по‐горе  констатации,  комисията  единодушно 

ДОПУСКА  до  по‐нататъшно  участие  в  процедурата  участника: 

„ФРЕЗЕНИУС  МЕДИКЪЛ  КЕЪР  БЪЛГАРИЯ”  ЕООД,  с  оферта  №  974‐

ОП/06.03.2017г. 
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Участник № 3 ‐ „ЕЛПАК ‐ ЛИЗИНГ” ЕООД,  с оферта № 975‐ОП, постъпила 

на 06.03.2017г, в 13:50 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

 Представеният  ЕЕДОП  от  участника  „ЕЛПАК  –  ЛИЗИНГ“  ЕООД, 

съдържа следните непълноти и несъответствия: 

- Част  II „Информация  за  икономическия  оператор“,    раздел А 

„Информация  за  икономическия  оператор“,  т.  д 

„Икономическият  оператор  може  ли  да  представи 

удостоверение  за  плащането  на  социалноосигурителни  вноски 

и данъци или информация …“  не е отбелязан отговор; 

- Част  IV  „Критерии  за  подбор“,  раздел  В  „Технически  и 

професионални способности“ , т.11 и т.12 не са попълнени; 

- Част VI „Заключителни положения“ не е попълнена; 

 

 Участникът не е представил „Заверено от участника копие на оригинала на 

Сертификат по стандарт ISO 13485 или еквивалентни, издадени на името на 

производителя“  (съгласно  стр.15  от  документацията  за  участие  в 

обществената поръчка)  за Beijing Kelida Medical Equipment Developing 

Co, Ltd 

 Участникът не е представил „Заверено от участника копие на оригинала на 

Сертификат по стандарт ISO 13485 или еквивалентни, издадени на името на 

производителя“  (съгласно  стр.15  от  документацията  за  участие  в 

обществената поръчка) за Райкос Тех ЕООД 

 Участникът не е представил „Заверено от участника копие на оригинала на 

Сертификат по стандарт ISO 13485 или еквивалентни, издадени на името на 

производителя“  (съгласно  стр.15  от  документацията  за  участие  в 

обществената поръчка) за DELTA ELEKTRIK VE ELEKTRONIK IMALAT 

SAN.TIC.LTD.STI. 

 Участникът  не  е  представил  „Нотариално  заверено  копие  /в  превод  на 

български език/ на оторизационо писмо за извършване на доставка, монтаж и 

сервиз  на  предлаганото  оборудване,  издадено  от  производителя  или  от 

упълномощен  представител  на  производителя  на  името  на  участника,  от 

което  да  е  видно,  че  участникът  е  упълномощен  да  извършва  доставка, 
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монтаж и сервизно обслужване със срок на валидност не по‐кратък от срока 

на валидност на офертата“ (съгласно стр.15 от документацията за участие 

в  обществената  поръчка)  за  DELTA  ELEKTRIK  VE  ELEKTRONIK 

IMALAT SAN.TIC.LTD.STI. 

 Участникът  е  представил  Упълномощително  писмо  от  Shimadzu  d.o.o, 

Zavrtnica  17,  Zagreb,  Croatia  и  Сертификат  по  стандарт  ISO  13485  на 

Shimadzu Corporation, medical  Systems Division,  Japan,  като  той  не  е 

посочил  има  ли  връзка  между  двете  дружества,  и  в  случай  че  има 

каква е тя.  

С  оглед  изложените  по‐горе  констатации,  Комисията  указва  на 

участника, че може в срок до пет работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи :  

 Коректно попълнен ЕЕДОП от участника „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД 

 Заверено  от  участника  копие  на  оригинала  на  Сертификат  по  стандарт 

ISO  13485  или  еквивалентни  /в  превод  на  български  език/,  издадени  на 

името на производителя за Beijing Kelida Medical Equipment Developing 

Co, Ltd  

 Заверено  от  участника  копие  на  оригинала  на  Сертификат  по  стандарт 

ISO  13485  или  еквивалентни  /в  превод  на  български  език/,  издадени  на 

името на производителя за Райкос Тех ЕООД 

 Заверено  от  участника  копие  на  оригинала  на  Сертификат  по  стандарт 

ISO  13485  или  еквивалентни  /в  превод  на  български  език/,  издадени  на 

името  на  производителя  за  DELTA  ELEKTRIK  VE  ELEKTRONIK 

IMALAT SAN.TIC.LTD.STI. 

 Нотариално  заверено  копие  /в  превод  на  български  език/  на 

оторизационо  писмо  за  извършване  на  доставка,  монтаж  и  сервиз  на 

предлаганото  оборудване,  издадено  от  производителя  или  от 

упълномощен представител на производителя на името на участника, от 

което  да  е  видно,  че  участникът  е  упълномощен  да  извършва  доставка, 

монтаж  и  сервизно  обслужване  със  срок  на  валидност  не  по‐кратък  от 
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срока на валидност на офертата за DELTA ELEKTRIK VE ELEKTRONIK 

IMALAT SAN.TIC.LTD.STI. 

 Документ доказващ връзката между Shimadzu d.o.o, Zavrtnica 17, Zagreb, 

Croatia  и  Shimadzu  Corporation,  medical  Systems  Division,  Japan,  в 

случай  че  има  такава.  В  случай  че  няма  връзка  да  се  представят 

съответните  документи  за  всяко  едно  дружество  съгласно 

Документацията за участие в обществената поръчка.  

Комисията указва на участника, че може да представи на комисията нов 

ЕЕДОП  и/или  други  документи,  които  съдържат  променена  и/или 

допълнителна  информация.  Допълнително  представената  информация  може 

да  обхваща  и  факти  и  обстоятелства  настъпили  след  крайния  срок  за 

получаване на оферти.  

 

Председателят  на  комисията  закри  заседание  на  комисията  и  насрочи  ново 

закрито заседание за 10.04.2017г в 11:00ч, на което продължи с разглеждането по 

същество на представените в опаковката документи на участниците, изразяващо 

се  в  проверка  за  съответствие  с  изискванията  към  личното  състояние  и 

критериите за подбор. 

Комисията    продължи  своята  работа  по  разглеждане  по  същество  на 

представените  в  опаковката  документи  на  участниците,  изразяващо  се  в 

проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор на 10.04.2017г в 11:00ч в непроменен състав. 

 

Участник №  4  ‐  „ДАРИС МС”  ЕООД,    с  оферта №  976‐ОП,  постъпила  на 

06.03.2017г, в 15:05 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

 Участникът  не  е  представил  „Декларация  –  списък  на  сервизните 

специалисти,  ангажирани  с  изпълнението  на  обществената  поръчка, 

съдържаща информация за компетентността им – наличие на сертификати 

за  преминат  курс  на  обучение  за  сервиз  и  поддръжка  на  предлаганата 

медицинска  апаратура,  издадени  от  производителя“  (съгласно  стр.15  от 

документацията за участие в обществената поръчка) 
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 Участникът не е представил „Декларация – списък на изпълнени доставки на 

медицинско  оборудване,  посочени  –  стойност,  дата  и  получател  на 

доставките и приложени към тях доказателства за всяка извършена доставка, 

под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган,  или  чрез  посочване  на  публичен  регистър,  в  който  е  публикувана 

информация за доставката“ (съгласно стр.15 от документацията за участие 

в обществената поръчка) 

С  оглед  изложените  по‐горе  констатации,  Комисията  указва  на 

участника, че може в срок до пет работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи :  

 Декларация  –  списък  на  сервизните  специалисти,  ангажирани  с 

изпълнението  на  обществената  поръчка,  съдържаща  информация  за 

компетентността  им,  включително  сертификати  за  преминат  курс  на 

обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, 

издадени от производителя 

 Декларация – списък на изпълнени доставки на медицинско оборудване, 

посочени –  стойност,  дата и получател на доставките и приложени към 

тях  доказателства  за  всяка  извършена  доставка,  под  формата  на 

удостоверение,  издадено  от  получателя  или  от  компетентен  орган,  или 

чрез  посочване  на  публичен  регистър,  в  който  е  публикувана 

информация за доставката 

Комисията указва на участника, че може да представи на комисията нов 

ЕЕДОП  и/или  други  документи,  които  съдържат  променена  и/или 

допълнителна  информация.  Допълнително  представената  информация  може 

да  обхваща  и  факти  и  обстоятелства  настъпили  след  крайния  срок  за 

получаване на оферти.  

 

Участник № 5  ‐ „С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД,   с оферта № 977‐ОП, постъпила 

на 06.03.2017г, в 15:30 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1 И 2 

 Участникът  не  е  представил  „Декларация  –  списък  на  сервизните 

специалисти,  ангажирани  с  изпълнението  на  обществената  поръчка, 
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съдържаща информация за компетентността им – наличие на сертификати 

за  преминат  курс  на  обучение  за  сервиз  и  поддръжка  на  предлаганата 

медицинска  апаратура,  издадени  от  производителя“  (съгласно  стр.15  от 

документацията за участие в обществената поръчка) 

 Участникът не е представил „Декларация – списък на изпълнени доставки на 

медицинско  оборудване,  посочени  –  стойност,  дата  и  получател  на 

доставките“  (съгласно  стр.15  от  документацията  за  участие  в 

обществената поръчка) 

С  оглед  изложените  по‐горе  констатации,  Комисията  указва  на 

участника, че може в срок до пет работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи :  

 Декларация  –  списък  на  сервизните  специалисти,  ангажирани  с 

изпълнението  на  обществената  поръчка,  съдържаща  информация  за 

компетентността  им,  включително  сертификати  за  преминат  курс  на 

обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, 

издадени от производителя 

 Декларация – списък на изпълнени доставки на медицинско оборудване, 

посочени – стойност, дата и получател на доставките  

Комисията указва на участника, че може да представи на комисията нов 

ЕЕДОП  и/или  други  документи,  които  съдържат  променена  и/или 

допълнителна  информация.  Допълнително  представената  информация  може 

да  обхваща  и  факти  и  обстоятелства  настъпили  след  крайния  срок  за 

получаване на оферти.  

 

Участник  №  6  ‐  „СОФАРМА  ТРЕЙДИНГ”  АД,    с  оферта  №  978‐ОП, 

постъпила на 06.03.2017г, в 15:35 часа ‐ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1 И 2 

 Представеният  ЕЕДОП  от  участника  „СОФАРМА  ТРЕЙДИНГ”  АД, 

съдържа следните непълноти и несъответствия: 

- В  Част  IV  „Критерии  за  подбор“,  раздел  В  „Технически  и 

професионални способности“ , т.10, участникът е описал, че ще 
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използва  подизпълнител  „Джи  и  Хелткеър  България“  ЕООД. 

Но  в  Част  II  „Информация  за  икономическия  оператор“,  

раздел В „Информация относно използването на капацитета на 

други  субекти“,  участникът  е  записал  отговор  „НЕ“,  което  с 

оглед на всички предоставени документи е невярно.  

 

 Участникът  е  представил  „Декларация  –  списък  на  сервизните 

специалисти,  ангажирани  с  изпълнението  на  обществената  поръчка, 

съдържаща  информация  за  компетентността  им“  от  името  на 

„СОФАРМА  ТРЕЙДИНГ”  АД  и  на  „ДЖИ  И  ХЕЛТКЕЪР  БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, но не е представил сертификати за преминат курс на обучение за 

сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, издадени от 

производителя  (удостоверения  за  правоспособност  за  работа  с 

оборудването),  за  предложените  от  участника  сервизни  специалисти. 

Изискани  от  участниците  на  стр.15  от  документацията  за  участие  в 

обществената поръчка. 

С  оглед  изложените  по‐горе  констатации,  Комисията  указва  на 

участника, че може в срок до пет работни дни от получаване на настоящия 

протокол да представи :  

 Коректно попълнен ЕЕДОП от участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 

 Сертификати  за  преминат  курс  на  обучение  за  сервиз  и  поддръжка  на 

предлаганата  медицинска  апаратура,  издадени  от  производителя 

(удостоверения  за  правоспособност  за  работа  с  оборудването),  за 

предложените от участника сервизни специалисти. 

Комисията указва на участника, че може да представи на комисията нов 

ЕЕДОП  и/или  други  документи,  които  съдържат  променена  и/или 

допълнителна  информация.  Допълнително  представената  информация  може 

да  обхваща  и  факти  и  обстоятелства  настъпили  след  крайния  срок  за 

получаване на оферти. В случай че участникът реши да смени предложните от 

него сервизни специалисти е наложително да предостави и нова „Декларация – 

списък  на  сервизните  специалисти,  ангажирани  с  изпълнението  на 

обществената  поръчка,  съдържаща  информация  за  компетентността  им, 

включително  сертификати  за  преминат  курс  на  обучение  за  сервиз  и 
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поддръжка  на  предлаганата  медицинска  апаратура,  издадени  от 

производителя (удостоверения за правоспособност за работа с оборудването). 

На основание чл.54,  ал.8 от ППЗОП комисията установи нередовност на 

информацията и липси, съгласно посоченото по‐горе, поради което настоящия 

протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП следва да се изпрати на всички участници в 

деня на публикуването му в профила на купувача.  

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по чл.54, ал.7 от 

ППЗОП  участниците,  по  отношение  на  които  е  констатирано  несъответствие 

или  липса  на  информация,  могат  да  представят  на  комисията  нов  ЕЕДОП 

и/или  други  документи,  които  съдържат  променена  и/или  допълнена 

информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

или заявления за участие. 

Допълнителните  документи  следва  да  бъдат  предадени  в  Дирекция 

„Маркетинг  и  обществени  поръчки“,  2‐ри  етаж  на  секция  „Изгаряния  и 

пластична  хирургия”  УМБАЛСМ  “Н.И.Пирогов”  ЕАД,  гр.  София  1606,  бул. 

“Тотлебен” № 21, като върху опаковката, участникът посочва: 

ДО: 

УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД 

 

 

   

Допълнителни документи към оферта за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: 

„Доставка на медицинска апаратура” 

 

 
Наименование на участника:…………………………………………………. 

Участниците в обединението (когато е приложимо)………………………… 

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………… 

Телефон, факс или електронен адрес:……………………………………….. 
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След изтичането  на  срока  комисията ще пристъпи  към разглеждане  на 

допълнително  представените  документи  относно  съответствието  на 

участниците с изискванията към личното състояние. 

Комисията  приключи  работата  си  и  състави  настоящия  протокол  на 

10.04.2017г в 18:00ч. 

Подписали протокола:  

Председател: Петър Найденов ‐ .............../п/*.................. 

Членове: 

1. д‐р Галя Гарванска – .............../п/*...................... 

2. доц. Валентин Мушиков – .................../п/*................... 

3. Христина Лекова ‐ ................/п/*........................... 

4. Анастас Сарийски – .................../п/*....................... 

* подписът е заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

 

  


