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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Бургас 

 

гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120 тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261 

e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com 

 

 
 

 

                                               П Р О Т О К О Л  № 1 
                         

             по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4  

от Правилника за прилагане на ЗОП 

  

 

 
Днес, 28.11.2017 г. от 10,00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 120, 

ет.5, конферентна зала,  на основание чл. 192  от Закона за обществените поръчки във вр. с чл. 

97, ал.4 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № РД 18-15/28.11.2017 г. на Директора на РЗИ- 

Бургас, се събра комисия в състав: 

 

Председател: д-р Павел Харизанов- началник на отдел „Санитарни микробиология”, 

Дирекция "Лабораторни изследвания" при РЗИ- Бургас. 

 

Членове:  

1. Павлина Цонева- Директор на Дирекция „Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

2. д-р Диана Вълкова- началник на отдел "Микробиология, вирусология и 

паразитология", Дирекция "Надзор на заразните болести" при РЗИ- Бургас; 

3. Багряна Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и правен”, 

Дирекция „Административно-правно и стопанско обслужване” при РЗИ- Бургас; 

4. Цанка Димитрова- началник на отдел „Финансово-счетоводен и организационно-

информационен”, Дирекция „Административно-правно и стопанско обслужване” при 

РЗИ- Бургас; 

5. Гинка Генова- гл. експерт „ОТИОА” в отдел "Финансово-счетоводен и 

организационно информационен", Дирекция „Административно-правно и стопанско 

обслужване” при РЗИ- Бургас; 

6. д-р Анелия Полихронова- главен експерт в отдел „Санитарни микробиология”, 

Дирекция "Лабораторни изследвания" при РЗИ- Бургас. 

 

Комисията се събра, за да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на 

изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява 

(№ 32-ОП-07/10.11.2017 г.) по реда на Глава 26-та от ЗОП, с предмет: „Периодични доставки 

чрез покупка на биопродукти,  ин витро диагностични консумативи и среди /диагностични 

серуми; антибиотични дискове; E - Tests; диагностични бактериологични тестове; сухи 

хранителни среди и готови за употреба среди- среди за клинична микробиология, среди за 

санитарна микробиология, среди за козметика, среди за обща употреба; ампулирани среди; 

тестове за  вирусологични  и паразитологични изследвания/, необходими за нуждите на 
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лабораториите в отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция 

„Надзор на заразните болести“ и отдел „Санитарни микробиология” към „Дирекция 

лабораторни изследвания“ за работата им през 2018 г.“. 

 

І. Списък на участниците, подали оферти:  

Павлина Цонева докладва, че e предадени девет /9/ броя запечатани непрозрачни 

опаковки, върху които е отразено: наименование на участник, адрес, телефон, факс и e-mail за 

кореспонденция на подателя, лице за контакт, входящ номер и час на офертата от деловодния 

електронен регистър на РЗИ-Бургас, наименование на поръчката. 

Председателят на комисията получи списъка с участниците.   

Предложение за участие в процедурата са направили следните участници: 

 

 „БУЛ БИО-НЦЗПБ” ЕООД,  гр. София, ул.” Янко Сакъзов” № 26. Оферта е 

подадена в РЗИ –Бургас на 23.11.2017 г. с вх. № 32-РО-13/23.11.2017 г.; 

 „ ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД, гр. София, ул. „Кешан“ 6. Оферта е подадена в РЗИ 

–Бургас на 24.11.2017 г. с вх. № 32-РО-14/24.11.2017 г.; 

 “РИДАКОМ” ЕООД, гр. София, ул. „Коломан“ №1, офис 217. Оферта е подадена 

в РЗИ –Бургас на 24.11.2017 г. с вх. № 32-РО-15/24.11.2017 г.; 

 “ДАНС ФАРМА” ЕООД, гр. София,  ул. “Индустриална” № 11. Оферта е 

подадена в РЗИ –Бургас на 27.11.2017 г. с вх. № 32-РО-16/27.11.2017 г.; 

 „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София, ж.к. „Дървеница“ бл. 48Б. Оферта е 

подадена в РЗИ –Бургас на 27.11.2017 г. с вх. № 32-РО-17/27.11.2017 г.  

 „ЕЛПАК –ЛИЗИНГ“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Д-р Иван Богоров“ № 12. Оферта е 

подадена в РЗИ –Бургас на 27.11.2017 г. с вх. № 32-РО-18/27.11.2017 г.; 

 „БГ МЕД“ ЕООД, гр. София, ж.к. Младост 2, ул. „Свети Киприян“ 44. Оферта е 

подадена в РЗИ –Бургас на 27.11.2017 г. с вх. № 32-РО-19/27.11.2017 г.; 

 „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД гр. София, ул.” проф. Цветан Лазаров” № 110. Оферта 

е подадена в РЗИ –Бургас на 27.11.2017 г. с вх. № 32-РО-20/27.11.2017 г.; 

 “ОПТИМ Ко” ООД, гр. София,  ул. “Ат. Далчев” № 1, вх. Б. Офертата е подадена 

в РЗИ –Бургас на 27.11.2017 г. с вх. № 32-РО-21/27.11.2017 г.; 

 

След като се запознаха с наименованието на участниците в процедурата по реда на 186 

от ЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, че по 

отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Председателят на 

комисията обяви на членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки един 

етап от процедурата, следва да направят съответното ново деклариране. 

На заседанието на комисията не присъстваха представили на участниците. 

Всички членове на комисията са запознати предварително със Заповед № РД 18-

14/10.11.2017 г. на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26-та от ЗОП, с 

предмет: –„Периодични доставки чрез покупка на биопродукти,  ин витро диагностични 

консумативи и среди /диагностични серуми; антибиотични дискове; E - Tests; диагностични 

бактериологични тестове; сухи хранителни среди и готови за употреба среди- среди за 

клинична микробиология, среди за санитарна микробиология, среди за козметика, среди за 

обща употреба; ампулирани среди; тестове за  вирусологични  и паразитологични 

изследвания/, необходими за нуждите на лабораториите в отдел „Микробиология, 

вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“ и отдел 

„Санитарни микробиология” към „Дирекция лабораторни изследвания“ за работата им през 

2018 г.“. 

Комисията определи реда за разглеждане на офертите: по реда на тяхното входиране. 

Комисията констатира, че всички девет оферти на участниците са постъпили в срок, в 

запечатени непрозрачни опаковки, които са с ненарушена  цялост.  

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното входиране. 
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ІІ. Отваряне на предложенията на участниците:  

Първо беше отворен плика с офертата на: „БУЛ БИО-НЦЗПБ” ЕООД. Председателят 

на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на „БУЛ БИО-НЦЗПБ” ЕООД. На 

основание чл. 54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията се подписаха на техническото и 

ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че всички посочени в списъка 

документи се съдържат в плика с офертата на участника.  В изпълнение на чл. 97, ал. 3 

ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по 

посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Второто предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „ИНТЕР БИЗНЕС 

91“ ЕООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на 

„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията се 

подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че 

всички посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника.  В 

изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят  оповести ценовото предложение на 

участника. Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от 

партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

Третото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: “РИДАКОМ” ЕООД. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на “РИДАКОМ” 

ЕООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията се подписаха на 

техническото и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че всички 

посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника.  В изпълнение на 

чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят  оповести ценовото предложение на участника. Комисията, 

по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Четвъртото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: “ДАНС ФАРМА” 

ЕООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на “ДАНС 

ФАРМА” ЕООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията се подписаха на 

техническото и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че всички 

посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на 

чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят  оповести ценовото предложение на участника. Комисията, 

по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Петото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „АЙ ВИ ДИ 

БЪЛГАРИЯ“ ООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата 

на „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ“ ООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията 

се подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, 

че всички посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника. В 

изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят  оповести ценовото предложение на 

участника. Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от 

партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

Шестото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „ЕЛПАК –

ЛИЗИНГ“ ЕООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата 

на „ЕЛПАК –ЛИЗИНГ“ ЕООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията се 

подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че 

всички посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника. В 

изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят  оповести ценовото предложение на 

участника. Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 
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страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от 

партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

Седмото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „БГ МЕД“ ЕООД. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на „БГ МЕД“ ЕООД. 

На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията се подписаха на техническото и 

ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че всички посочени в списъка 

документи се съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП 

председателят  оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по посочения от 

участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския регистър на 

актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството е приложена 

към настоящия протокол. 

Осмото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „ИНОВАКОМЕРС“ 

ЕООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на 

„ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията се 

подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че 

всички посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника. В 

изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят  оповести ценовото предложение на 

участника. Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от 

партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

Деветото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: “ОПТИМ Ко” 

ООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на “ОПТИМ 

Ко” ООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията се подписаха на 

техническото и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че всички 

посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на 

чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят  оповести ценовото предложение на участника. Комисията, 

по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

С отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения приключи 

публичното заседание на  комисията. 

 

ІІІ. Проверка на предложенията на участниците за съответствието им с 

поставените критерии за подбор. 

На 29.11.2017 г. от 8,30 часа се проведе заседание на комисията, в непроменен състав, на 

които бяха разгледани офертите на участниците за съответствието им с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, постановени от възложителя. Комисията пристъпи 

към проверка относно наличието на всички изискуеми от възложителя документи, както и към 

проверка на съдържанието на представените документи и дали същите в пълна степен 

отговарят на изисквания и критерии за подбор, определени от възложителя. Резултатите от 

прегледа им по реда на тяхното постъпване в РЗИ-Бургас са следните:  

 

Участник  „БУЛ БИО -НЦЗПБ” ЕООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Участникът представя Разрешение за търговия на едно с медицински изделия, издадено 

от ИАЛ и приложение към него. Участникът удовлетворява изискванията на възложителя по 

отношение техническите и квалификационни изисквания относно прилагането на система за 

управление на качеството по стандарт  ISO 9001: 2008 или по-нов, с обхват, сходен с предмета 

на настоящата процедурата. Представил е копие от Сертификат ISO 9001: 2008 за Система за 
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управление на качеството, приложим за: производство на лекарства за профилактика и 

лечение на инфекциозни болести, включително антиалергични продукти и човешки кръвни 

продукти; производство на ин- витро диагностични медицински изделия. От представеният 

Списък- декларация и приложените към нея доказателства, става видно че участникът е 

изпълнил повече от една поръчка с идентичен предмет и обем на настоящата поръчка. 

Представени са декларации за съответствие от производителя – „БУЛБИО –НЦЗПБ“ ЕООД по 

чл.14, ал.2 от ЗМИ, както и декларация  че медицинските изделия са сертифицирани и 

притежават СЕ маркировка в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ. 

Представени са спецификации и сертификати за качество за всички оферирани обособени 

позиции. Комисията с единодушие реши, че допуска до разглеждане ценовото предложение на  

„БУЛ БИО- НЦЗПБ” ЕООД. 

 

Участник  „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя.   

Участникът представя Разрешение за търговия на едно с медицински изделия, издадено 

от ИАЛ, с приложение към него. Участникът удовлетворява изискванията на възложителя по 

отношение техническите и квалификационни изисквания относно прилагането на система за 

управление на качеството по стандарт  ISO 9001: 2008 или по-нов, с обхват, сходен с предмета 

на настоящата процедурата. Представил е копие от сертификат по стандарт  ISO 9001: 2015 с 

област на приложение: търговия с медицинска апаратура и резервни части, диагностични 

тестове и реактиви, медицински изделия и консумативи От представеният Списък- декларация 

и приложените към нея доказателства, става видно че участникът е изпълнил повече от една 

поръчка с идентичен предмет и обем на настоящата поръчка. Представени са Декларация за 

нанесена „СЕ“ маркировка маркировка в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ, 

декларации за съответствие от производителя по чл.14, ал.2 от ЗМИ, ведно с превод от 

английски език. Участникът е представил оторизационно писмо /документ за 

упълномощаване/, издаден от фирматата производител на медицински изделия /в превод/. 

Представени са спецификации и сертификати за качество за всички оферирани обособени 

позиции. Комисията с единодушие реши, че допуска до разглеждане ценовото предложение на  

„ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД.  

 

Участник “РИДАКОМ” ЕООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Участникът представя Разрешение за търговия на едно с медицински изделия, издадено 

от ИАЛ, с приложение към него. Участникът удовлетворява изискванията на възложителя по 

отношение техническите и квалификационни изисквания относно прилагането на система за 

управление на качеството по стандарт  ISO 9001: 2008 или по-нов, с обхват, сходен с предмета 

на настоящата процедурата. Представил е копие от сертификат по стандарт  ISO 9001: 2008 с 

област на приложение: дистрибуция на лабораторни тестове, диагностични реагенти и китове, 

лабораторни консумативи и оборудване, ин- витро диагностични изделия и биотехнологични 

продукти. 

От представеният Списък- декларация и приложените към нея доказателства, става 

видно че участникът е изпълнил повече от една поръчка с идентичен предмет и обем на 

настоящата поръчка. Представени са Декларации за съответствие от производителя по чл.14, 

ал.2 от ЗМИ, ведно с превод; Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка маркировка в 
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съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ. Участникът е представил оторизационни 

писма / с превод/, издадени от фирматите производители на медицински изделия, че 

участникът е „упълномощен представител” за доставка на медицински изделия на територията 

на Р България. Представени са спецификации и сертификати за качество за всички оферирани 

обособени позиции. Комисията с единодушие реши, че допуска до разглеждане ценовото 

предложение на  “РИДАКОМ” ЕООД. 

 

Участник “ДАНС ФАРМА” ЕООД 

Комисията установи следното:  

Участникът удовлетворява изискванията на възложителя по отношение техническите и 

квалификационни изисквания относно прилагането на система за управление на качеството по 

стандарт  ISO 9001: 2008 или по-нов, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата. 

Представил е копие от сертификат по стандарт  ISO 9001: 2008 с област на приложение: внос и 

дистрибуция на лабораторно оборудване, апаратура, консумативи, реакитви, химикали и 

комплекти за медицински, фармацевтични, изследователски и производствени лаборатории, 

както  за лаборатории за контрол на качеството. От представеният Списък- декларация и 

приложените към нея доказателства, става видно че участникът е изпълнил повече от една 

поръчка с идентичен предмет и обем на настоящата поръчка. Към офертата са представени 

анализни сертификати за обособените позиции, за които “ДАНС ФАРМА” ЕООД е направил 

предложение. 

По отношение „Изискванията към участниците“, посочени в т. 11 от документацията, 

изготвена от възложителя, комисията установи, че “ДАНС ФАРМА” ЕООД не е представило 

копие от Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от регулативен 

орган от Изпълнителната агенция по лекарствата, което е предвидено за удостоверяване на 

обстоятелство „Годност за упражняване на професионалната дейност“ по отношение 

оферираните обособени позиции, представляващи медицински изделия съгласно ЗМИ. 

По отношение изискванията за „Технически и професионални възможности“, посочени в 

т.11 от документацията на възложителя, комисията установи, че “ДАНС ФАРМА” ЕООД не е 

представило към офертата си: 

- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, 

съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС 

сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран 

орган; 

- Оторизационно писмо /документ за упълномощаване/, издаден от фирмата/ите 

производител/и на медицински изделия, че участникът е „упълномощен 

представител” за доставка на медицински изделия на територията на държава членка 

на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство. 

- Декларация /в свободен текст/, че предлаганите от участника стоки притежават “СЕ” 

маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 

15 от ЗМИ. 

 

Участник „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Участникът представя Разрешение за търговия на едно с медицински изделия, издадено 

от ИАЛ, с приложение към него. Участникът удовлетворява изискванията на възложителя по 

отношение техническите и квалификационни изисквания относно прилагането на система за 

управление на качеството по стандарт  ISO 9001: 2008 или по-нов, с обхват, сходен с предмета 

на настоящата процедурата. Представил е копие от сертификат по стандарт  ISO 9001: 2008 с 

област на приложение: търговия и сервиз на медицински изделия, консумативи за 

лабораторни диагностика. От представеният Списък- декларация и приложените към нея 

доказателства, става видно че участникът е изпълнил повече от една поръчка с идентичен 

предмет и обем на настоящата поръчка. Представени са Декларации за съответствие от 

производителя по чл.14, ал.2 от ЗМИ, ведно с превод; Декларация за нанесена „СЕ“ 
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маркировка маркировка. Представени са спецификации и сертификати за качество за всички 

оферирани обособени позиции  

Участникът не е представил оторизационни писма /с превод/, издадени от фирмите 

производители на медицински изделия, че участникът е „упълномощен представител” за 

доставка на медицински изделия на територията на Р България. 

 

Участник „ЕЛПАК –ЛИЗИНГ“ ЕООД 

Комисията установи следното: 

Към офертата на „ЕЛПАК –ЛИЗИНГ“ ЕООД не е приложен Списък на всички 

задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от 

наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат (в свободен 

текст). 

Участникът представя Разрешение за търговия на едно с медицински изделия, издадено 

от ИАЛ, с приложение към него. Участникът удовлетворява изискванията на възложителя по 

отношение техническите и квалификационни изисквания относно прилагането на система за 

управление на качеството по стандарт  ISO 9001: 2008 или по-нов, с обхват, сходен с предмета 

на настоящата процедурата. Представил е копие от сертификат по стандарт  ISO 9001: 2008 с 

обхват: внос, продажба, инсталиране и сервиз на медицинско оборудване, инструменти, 

консумативи. От представеният Списък- декларация и приложените към нея доказателства, 

става видно че участникът е изпълнил повече от една поръчка с идентичен предмет и обем на 

настоящата поръчка.  

Представени са Декларации за съответствие от производителя по чл.14, ал.2 от ЗМИ, 

ведно с превод на български език. Участникът е представил оторизационни писма / с превод 

на български език/, издадени от фирмите производители на медицински изделия, че 

дружеството е „упълномощен представител” за доставка на медицински изделия на 

територията на Р България. Представени са спецификации и сертификати за качество за 

всички оферирани обособени позиции.  

По отношение изискванията за „Технически и професионални възможности“, посочени в 

т.11 от документацията на възложителя, комисията установи, че„ЕЛПАК –ЛИЗИНГ“ ЕООД не 

е представило към офертата си Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка маркировка в 

съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ (в свободен текст). 

 

Участник „БГ МЕД“ ЕООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Участникът представя Разрешение за търговия на едно с медицински изделия, издадено 

от ИАЛ, с приложение към него. Участникът удовлетворява изискванията на възложителя по 

отношение техническите и квалификационни изисквания относно прилагането на система за 

управление на качеството по стандарт  ISO 9001: 2008 или по-нов, с обхват, сходен с предмета 

на настоящата процедурата. Представил е копие от сертификат по стандарт  ISO 9001: 2008 с 

област на приложение: внос, дистрибуция и  търговия с медицински апарати, реагенти за ин 

витро диагностика, консумативи, ин-винтро диагностични медицински изделия. От 

представеният Списък- декларация и приложените към нея доказателства, става видно че 

участникът е изпълнил повече от една поръчка с идентичен предмет и обем на настоящата 

поръчка. Представени са Декларации за съответствие от производителя по чл.14, ал.2 от ЗМИ, 

ведно с превод; Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка маркировка в съответствие с 

изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ. Участникът е представил оторизационни писма /с 

превод на български език/, издадени от фирмите производители на медицински изделия, че 

участникът е „упълномощен представител” за доставка на медицински изделия на територията 
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на Р България. Представени са сертификати за качество. Комисията с единодушие реши, че 

допуска до разглеждане ценовото предложение на  „БГ МЕД“ ЕООД. 

 

Участник „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Участникът удовлетворява изискванията на възложителя по отношение техническите и 

квалификационни изисквания относно прилагането на система за управление на качеството по 

стандарт  ISO 9001: 2008 или по-нов, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата. 

Представил е копие от сертификат по стандарт  ISO 9001: 2008 с област на приложение: 

търговия и дистрибуция на химикали, реактиви и медицински изделия. Участникът е 

представил  декларация, че предлаганите от него продукти в настоящата поръка не са 

медицински изделия във връзка с изискването на възложителя за  притежания на 

разрешението за  търговия на едро с медицински изделия, декларации за съответствие от 

производителя по чл.14, ал.2 от ЗМИ; декларация за съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 

15 от ЗМИ и чл. 82 от ЗМИ. 

От представеният Списък- декларация и приложените към нея доказателства, става 

видно че участникът е изпълнил една поръчка с идентичен предмет и обем на настоящата 

поръчка.  

Представени са сертификати за качество за продуктите, за които участникът е направил 

предложение. Комисията приема направеното в офертата на „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД 

уточнение, че предлаганите от дружеството продукти в настоящата процедура не са не са 

медицински изделия, и не прави искане за представяне на документи по ЗМИ. Въз основа на 

гореизложеното комисията с единодушие реши, че допуска до разглеждане ценовото 

предложение на „ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД по отношение обособените позиции 

представляващи немедицински изделия.  

 

Участник “ОПТИМ Ко” ООД 

Комисията установи следното:  

Участникът удовлетворява изискванията на възложителя по отношение техническите и 

квалификационни изисквания относно прилагането на система за управление на качеството по 

стандарт  ISO 9001: 2008 или по-нов, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата. 

Представил е копие от сертификат по стандарт  ISO 9001: 2015 с област на приложение: внос, 

търговия и дистрибуция на лабораторно оборудване, консумативи, медицински изделия и 

апаратура. От представеният Списък- декларация и приложените към нея доказателства, става 

видно че участникът е изпълнил повече от една поръчка с идентичен предмет и обем на 

настоящата поръчка. Представени са декларации за съответствие от производителя на 

продуктите /с превод/. Към офертата са представени анализни сертификати за обособените 

позиции, за които “ОПТИМ Ко” ООД е направил предложение.  

По отношение  „Изискванията към участниците“, посочени в т. 11 от документацията, 

изготвена от възложителя, комисията установи, че “ОПТИМ Ко” ООД не е представило копие 

от Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от регулативен орган от 

Изпълнителната агенция по лекарствата, което е предвидено за удостоверяване на 

обстоятелство „Годност за упражняване на професионалната дейност“ по отношение 

оферираните обособени позиции, представляващи медицински изделия съгласно ЗМИ.  

По отношение изискванията за „Технически и професионални възможности“, посочени в 

т.11 от документацията на възложителя, комисията установи, че “ОПТИМ Ко” ООД  не е 

представило към офертата си: оторизационно писмо /документ за упълномощаване/, издаден 

от фирмата/ите производител/и на медицински изделия, че участникът е „упълномощен 

представител” за доставка на медицински изделия на територията на държава членка на ЕС 
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или на държава от Европейското икономическо пространство. “ОПТИМ Ко” ООД не е 

представило декларация /в свободен текст/, че предлаганите от участника стоки притежават 

“СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 

от ЗМИ. 

 

Предвид направените констатации за липса на информация и  несъответствия на 

информацията в представените документи за подбор с изискванията на възложителя, 

комисията реши да изготви писма до участниците с приложено копие от настоящия протокол 

за представяне от участниците на изисканите документи, в срока, аналогичен на срока по 

разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

 

Гласували “ЗА” предложеното решение – единодушно всички членове на Комисията – 

общо седем гласа; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – нито един глас. 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно решението – нито един глас. 

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 01.12.2017 г. 

 

Комисията ще се събере на следващо заседание, след изтичане на срока за предоставяне 

на допълнителни документи. 

 

 

 

   Комисия в състав: 

   Председател:  ______________/п/_________   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /д-р Павел Харизанов / 

   Членове          1. ______________/п/_________Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /Павлина Цонева / 

      2. ______________/п/_________Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      / д-р Диана Вълкова / 

      3. ______________/п/_________Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      / Багряна Петкова / 

     4. ______________/п/_________Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /Цанка Димитрова/ 

      5. ______________/п/_________Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

       /Гинка Генова/ 

     6. ______________/п/_________Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

       /д-р Анелия Полихронова / 

 

 

 


