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ПРОТОКОЛ №1 
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-185 от 02.05.2019г. за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на обществена поръчка – 

публично състезание с  предмет:  Доставка, монтаж, обучение на персонала и 

гаранционна поддръжка на медицинска апаратура – Мобилна дигитална рентгенова 

система тип „С-рамо“, с УНП  00468-2019-0004 

 

Днес 02.05.2019г. в 13.00 часа, комисия в състав:   

Председател:  1.             Заличено обстоятелство 

Членове:         2. 

3.                 съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4.  

5.          във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

съгласно горепосочената заповед  се събра на работно заседание за да отвори и  

разгледа подадените оферти в обществената поръчка с предмет: Доставка, монтаж, 

обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура – Мобилна 

дигитална рентгенова система тип „С-рамо“, съобразно разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и 

документацията за участие, одобрена с Решение  № Р-7 / 10.04.2019г. за откриване на 

процедура за обществена поръчка на Изп.Директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД  гр. 

Монтана.  

На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

С приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, служител от 

деловодството към лечебното заведение предаде на председателя на комисията 2 (две) 

оферти, които по входящи номера, регистрирани в деловодството в Дневник – Регистър на 

обществените поръчки, съответстваха на списъка в приемо-предавателния протокол, а 

именно: 

1. „Лидекс 2000” ООД, гр.София                          - вх.№ 38 / 25.04.2019г., 09:45 ч.; 

2. „Соломед ЕООД” ЕООД, гр.София                  - вх.№ 39 / 25.04.2019г., 12:15 ч. 

 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.103 от ЗОП и след известяването 

на фирмите - участници в процедурата от Председателя на комисията, назначената комисия 

декларира съответствието на обстоятелствата и спазване на изискванията съгласно текста 

на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП. 

Комисията съобрази действията си с нормативните изисквания, констатира, че   

офертите са в запечатани непрозрачни пликове и пристъпи към отварянето им по реда на 

тяхното получаване.  

 

Комисията завери с подписите си представените от участниците запечатани пликове 

с ценови предложения, а трима от комисията завериха техническите предложения в 

офертите. 

 

С това завърши публичната част на заседанието на комисията. 

 

Относно наличието на представените документи в подадените оферти, комисията 

изготви справка и провери съответствието на офертите със списъка на документите, 

съдържащи се в офертата, подписан от участника. 
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СПРАВКА за представените документи в  офертите -  02.05.2019г. 

Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура – Мобилна 

дигитална рентгенова система тип „С-рамо“,  УНП 00468-2019-0004 

     
 

Участник : 1 2 

№ ДОКУМЕНТИ 
Лидекс 

2000  

Соломед 

ЕООД 

Подизпълнител: 

Сименс 

Хелткеър 

ЕООД 

I.  Списък на документите, съдържащи се в офертата  - Образец № 1 √ √   

II.  Заявление за участие       

1 ЕЕДОП √ √ √ 

2 Декларация по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП - Образец № 2. √ √ √ 

3 
Декларация по чл.101, ал.9-11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник - Образец № 

3. 
√ √ 

 

4 
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 4. 
√ √ √ 

5 
Декларация за липса на обстоятелствата по чл.69 от Закона на противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – Образец №10. 
√ √ √ 

6 Декларация по Закона за защита на личните данни – Образец №11 √ √ √ 

7 Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката       

- 
Сертификат ISO 9001:2008 на участника с обхват предмета на поръчката или еквивалентен 

такъв 
√ √   

- 
Сертификати ISO 9001:2008  / ISO 13485:2003 на производителя на медицинската апаратура, 

предмет на настоящата поръчка, или еквивалентен такъв 
√ - √ 

III.  Оферта       

1 Техническо предложение       

- документ за упълномощаване - -   

- Техническа спецификация - Образец № 5  √ √   

  приложени технически документи от производителя, брошури и каталози √ √   

- 
декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Декларация по чл.39, 

ал.3, т.1, б.„в” от ППЗОП за приемане условията на договора - Образец № 6; 
√ √   

- декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 7; √ √   

- Декларация за запознаване с условията в документацията – Образец № 8 √ √   

2 Ценово предложение - запечатан плик √ √   

 

Комисията започна да разглежда обстойно представените документи, включително и 

ЕЕДОП на магнитен носител в офертите, относно личното състояние и критериите за 

подбор по реда на подаване на офертите. Констатира, за участник: 

№1 „Лидекс 2000” ООД: 

− ЕЕДОП е представен на хартиен и магнитен носител; 

− На магнитния носител са записани общо 3 файла – един PDF файл без да е 

подписан с електронен подпис и два P7S файла; 

− Представен е сертификат на производителя, стр.21 и 22 от офертата, без да е 

представен превод на същия; 

− Представен е каталог на предлаганата апаратура, без да е представен превод на 

същия. 

№2 „Соломед ЕООД” ЕООД: 

- представил е декларация за конфиденциалност, с което комисията ще се съобрази 

в съответствие със законовите разпоредби; 

- в еЕЕДОП, стр.2, е посочил, че участва с друг икономически оператор, но не е 

посочил ролята му; 
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- в еЕЕДОП, стр.4, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическия оператор няма да използва, участника е посочил името на 

подизпълнителя; 

- в еЕЕДОП, стр.11, раздел Технически и професионални способности, т.10 – 

участника е посочил дейности по апаратура, която не е предмета на поръчката. 

„Сименс Хелткеър“ ЕООД – подизпълнител 

- в еЕЕДОП, стр.2, е посочил, че не участва с друг икономически оператор. 

 

 

Председателя на комисията определи следния график за работа: до 14.05.2019г., 

разглеждане на документите за участие и извършване на предварителния подбор; до 

16.05.2018г. разглеждане на техническите предложения;  до 17.05.2019г. отваряне на 

ценовите предложения, до 20.05.2019г. класиране на офертите и предаване на възложителя 

протоколите и доклада от работата на комисията. 

 

Комисията реши : 

1. Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП да изпрати Протокол №1 до всички участници и в 

същия ден да ги публикува в Профила на купувача. 

2. Да изчака отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след получаването на 

протокола от участниците, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

3. Да се събере отново след изтичане на срока за да продължи работата си по оценка и 

класиране на подадените оферти. 

 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

5. 

 


