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МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА 

ПРОТОКОЛ 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 366 / 20.11.2018г . за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане/въвеждане в експлоатация на 

медицинска апаратура по две обособени позиции ” с УНП 00468-2018-0007 
 

Днес 20.11.2018г. в 13.00 часа, комисия в състав:    

 

Председател:      1.          Заличено обстоятелство 

Членове:              2. 

3.          съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.           във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

се събра за да проведе процедура – публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка за доставка, монтаж, пускане/въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура 

по две обособени позиции, съобразно разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и документацията за 

участие, одобрена с Решение  № Р-17 / 29.10.2018г. на Изп. Директор на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД  гр. Монтана.  

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

деловодството към лечебното заведение предаде на председателя на комисията 5 (пет) 

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

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

именно: 

1.„Сани Мед” ЕООД, гр.София                                               - вх.№ 93 / 16.11.2018г. 10:50 ч.; 

2.„Марвена Диагностика” ЕООД, гр.София                        - вх.№ 94 / 16.11.2018г. 10:55 ч.; 

3.„Елпак-Лизинг” ЕООД,  гр.Варна                                        - вх.№ 96 / 19.11.2018г. 11:30 ч.; 

4.„С§Т България” ЕООД, гр.София                                      - вх.№ 97 / 19.11.2018г. 11:45 ч.; 

5.„Медсис” ЕООД, гр.София                                                 - вх.№ 98 / 19.11.2018г. 11:50 ч. 

На заседанието на комисията не присъства упълномощен представител на „Елпак-

Лизинг” ЕООД, който представи и остави на комисията редовно пълномощно. 

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. 

Председателя на комисията предложи следния график за работа:  

• до 21.11.2018г. - разглеждане на документите по чл.39,ал.2 от ППЗОП за  

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя;  

• до 29.11.2018г. г. разглеждане на техническите предложения;  

• до 30.11.2018г. отваряне на ценовите предложения;  

• до 30.11.2018г. класиране и предаване на възложителя протоколите и доклада от 

работата на комисията. 

Председателя на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 

получаване след като се убеди, че цялостта на офертите и външния вид отговарят на 

изискванията съгласно нормативните разпоредби и документацията за участие. 
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Съгласно разпоредбите на чл.47 на ППЗОП, комисията съобрази действията си с 

нормативните изискванията и започна да проверява представените оферти от участниците 

съдържат ли всички документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП със съответните надписи и 

съдържание. 

Отварянето на офертите започна по реда на тяхното подаване и трима от членовете 

на  комисията завериха с подписите си техническите предложения от офертите, а пликовете 

с ценовото предложение на същите бяха заверени от всички членове на комисията. 

Присъстващият представител на участник в процедурата завери с подписа си техническите 

предложения и пликовете с ценови предложения на останалите участници. 

Участието за обособени позиции е следното: 

1. „Сани Мед” ЕООД, гр.София                                            - ОП № 2; 

2. „Марвена Диагностика” ЕООД, гр.София                       - ОП № 2; 

3. „Елпак-Лизинг” ЕООД,  гр.Варна                                        - ОП № 1; 

4. „С§Т България” ЕООД, гр.София                                      - ОП № 1; 

5. „Медсис” ЕООД, гр.София                                                 - ОП № 1. 

С това приключи откритото заседанието на комисията и след като представителя 

напусна работното заседание, комисията продължи работата си като започна обстойно 

разглеждане на представените оферти. 

При разглеждането на същите, комисията се ръководеше от изискванията на ЗОП, 

ППЗОП, обявлението за обществената поръчка и заложените изисквания в документацията 

за участие в процедурата. Комисията констатира следните несъответствия относно 

представените документи от участниците за подбор на участниците: 

№1 „Сани Мед” ЕООД 

 - в представените Декларации Образец №2 и №3 – неправилно изписан ЕИК на фирмата; 

- незаверени страници в папка 1, стр.2 и в папка 2, стр.1 и 2. 

№5 „Медсис” ЕООД 

- На представения от участника магнитен носител с ЕЕДОП са записани три файла –два 

файла  в PDF формат  (един файл, който се отваря и се чете записаната информацията,  

но файла е с разширение  „p7m“ и електронния подпис не се чете и друг файл, който е 

без подпис) и един файл в който се чете само електронния подпис . 

- незаверени страници – от 8 до 11. 

 

Всички участници са заявили че няма да ползват подизпълнител. 

 

Комисията реши : 

1. Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП да изпрати настоящия протокол до всички участници 

и в същия ден да го 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.42, ал.5 от ЗОП 

4.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

5. 

 


