ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 16.08.2016 г., в 10.00 ч., в ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, в
изпълнение на Заповед № 34/16.08.2016 г., 09.00 ч., на Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД, комисия
в състав:
Председател: д-р Емилия Петрова Бочковар – лекар, завеждащ „Клинична лаборатория”
при ДКЦ-1-Русе ЕООД
Членове:
1. Калинка Димитрова Драганова - гл.счетоводител при ДКЦ-1-Русе ЕООД
2. Юлияна Христова Георгиева - главна мед.сестра при ДКЦ-1-Русе ЕООД
3. Цветелина Кръстева Ангелова-Станчева – клиничен лаборант
4. Венцислава Димитрова Апостолова – юрист,
в обявеното време за отваряне на офертите на участниците, се събра във връзка с
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
медицински изделия - реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ-1-Русе ЕООД по обособени
позиции”, открита с Решение № 31 от 08.07.2016 г. на Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД, номер на
документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 739785, публикувано обявление в
Официалния вестник на Европейския съюз под номер 239123 в брой S 133 от 13.07.2016 г. и в
Регистъра на обществените поръчки под № 739788 по партида 01713-2016-0001.
Поръчката съдържа 15 (петнадесет) самостоятелно обособени позиции. Всеки участник има
право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката, за една, няколко или всички
обособени позиции. Всяка оферта за обособена позиция следва да включва всички номенклатури в
рамките на обособената позиция, за която се подава. Непредставянето на предложение по някоя от
номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на участника от процедурата.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна членовете на комисията с
правилата за работа съобразно разпоредбите на чл.51, ал.5, чл.52 от Правилника за прилагане на
закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 103, ал.2, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП).
На публичното заседание на комисията не присъстваха участници в процедурата, техни
упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.
В изпълнение на разпоредбата по чл.48, ал.6 от ППЗОП от деловодството на ДКЦ-1-Русе
ЕООД на Председателя на комисията са предадени 5 (пет) оферти, за което е съставен протокол
съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.
Съгласно входящия регистър за получените оферти, до 15.08.2016 г., 16.00 ч., в ДКЦ-1Русе ЕООД са постъпили оферти от следните лица:
Пореден
№

Подател на офертата (Участник)

Входящ №

Дата на
получаване

Час на
получаване

1

Лаб Диагностика ООД

181

11.08.2016 г.

9.00 ч.

2

Перфект Медика ООД

184

12.08.2016 г.

9.10 ч.

3

Химтекс ООД

185

12.08.2016 г.

9.15 ч.

4

Медицинска Техника Инженеринг ООД

187

15.08.2016 г.

10.05 ч.

5

Аквахим АД

188

15.08.2016 г.

10.20 ч.

Членовете на Комисията се убедиха, че предложенията са постъпили в срок, в запечатани
непрозрачни опаковки, след което подписаха саморъчно декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
В 10.15 ч. комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на тяхното постъпване.
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При отваряне на всяка опаковка, Комисията извърши следните действия:
Отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
"Предлагани ценови параметри".
След извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието на
Комисията.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание, в непроменен състав.
Комисията установи, че офертите са подадени за следните обособени позиции:
1. Участник № 1 „Лаб Диагностика“ ООД - обособена позиция № 12;
2. Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД - обособена позиция № № 5, 9;
3. Участник № 3 „Химтекс“ ООД - обособена позиция № № 11, 12, 13;
4. Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД - обособена позиция № № 1, 8,
11, 12, 13;
5. Участник № 5 „Аквахим“ АД - обособена позиция № № 2, 3, 4, 12, 14, 15.
Комисията установи, че няма постъпили оферти по обособени позиции № № 6, 7, 10.
Комисията продължи своята работа по разглеждането на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя.
І. Преценка за съответствието на Участник № 1 - „Лаб Диагностика“ ООД:
Участникът е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
1. Списък на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от
участника;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - по образец;
3. Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП - по образец – 1 брой;
4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - по образец – 1 брой;
5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - по образец – 1 брой;
6. Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.2 от ЗМИП - по образец -1 брой.
При извършената проверка на представените от участника документи относно личното му
състояние и критериите за подбор, комисията установи следното:
Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от управителя. Посочил е, че участието
на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва
капацитета на трети лица. По отношение на информацията в ЕЕДОП, свързана с липсата на
основания за задължително отстраняване и липсата на основания за незадължително
отстраняване, посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка, участникът е
дал отговор на насочващите въпроси и е посочил компетентните органи, които биха могли да
предоставят съответната информация. В част ІV на ЕЕДОП - Критерии за подбор, раздел А
„Годност”, участникът е посочил, че е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписвания
и в Регистър на търговците на едро с медицински изделия към Изпълнителната агенция по
лекарствата, с което удостоверява изпълнението на изискването на възложителя, да има право да
осъществява търговия на едро с медицински изделия. В раздел В „Технически и професионални
способности“, участникът е посочил, че през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, е изпълнил 7 доставки на медицински изделия, с което удостоверява
изпълнението на изискването на възложителя през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, да е изпълнил минимум две доставки, които са идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка. В част VІ на ЕЕДОП е декларирал съгласие възложителят да
извърши проверка на представената информация във връзка с участието в настоящата
обществена поръчка.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в
ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички
относими обстоятелства, представил е всички документи, посочени в документацията и е
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удостоверил изпълнението на критериите за подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40,
ал.1 от ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.
ІІ. Преценка за съответствието на Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД:
Участникът е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от
участника.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - по образец.
3. Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП - по образец- 1 брой;
4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - по образец – 1 брой.
5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - по образец – 1 брой.
6. Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.2 от ЗМИП - по образец – 1 брой.
7. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП - по образец – 1 брой. - Участникът
декларира като конфиденциална информацията, съдържаща се в следните конкретни части от
Техническото му предложение, тъй като съдържа търговски тайни: личните данни (на частни
лица) и данни за фирмите производители на оферираните медицински изделия, вида на
предлаганите разфасовки, както и съответните им каталожни номера. Посочва, че не би желал тази
информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.
При извършената проверка на представените от участника документи относно личното му
състояние и критериите за подбор, комисията установи следното:
Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от управителя. Посочил е, че участието
на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва
капацитета на трети лица. По отношение на информацията в ЕЕДОП, свързана с липсата на
основания за задължително отстраняване и липсата на основания за незадължително отстраняване,
посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка, участникът е дал отговор на
насочващите въпроси и е посочил компетентните органи, които биха могли да предоставят
съответната информация. В част ІV на ЕЕДОП - Критерии за подбор, раздел А „Годност”,
участникът е посочил, че е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и в
Регистър на търговците на едро с медицински изделия към Изпълнителната агенция по
лекарствата, с което удостоверява изпълнението на изискването на възложителя, да има право да
осъществява търговия на едро с медицински изделия. В раздел В „Технически и професионални
способности“, участникът е посочил, че през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, е изпълнил 7 доставки на медицински изделия, с което удостоверява
изпълнението на изискването на възложителя през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, да е изпълнил минимум две доставки, които са идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка. В част VІ на ЕЕДОП е декларирал съгласие възложителят да
извърши проверка на представената информация във връзка с участието в настоящата обществена
поръчка.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в
ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички
относими обстоятелства, представил е всички документи, посочени в документацията и е
удостоверил изпълнението на критериите за подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40,
ал.1 от ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.
ІIІ. Преценка за съответствието на Участник № 3 „Химтекс“ ООД:
Участникът е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от
участника.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - по образец.
3. Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП - по образец – 1 брой;
4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - по образец – 1 брой.
5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - по образец – 1 брой.
6. Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.2 от ЗМИП - по образец – 1 брой.
При извършената проверка на представените от участника документи относно личното му
състояние и критериите за подбор, комисията установи следното:
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Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от управителя. Посочил е, че участието
на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва
капацитета на трети лица. По отношение на информацията в ЕЕДОП, свързана с липсата на
основания за задължително отстраняване и липсата на основания за незадължително отстраняване,
посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка, участникът е дал отговор на
насочващите въпроси и е посочил компетентните органи, които биха могли да предоставят
съответната информация. В раздел В „Технически и професионални способности“, участникът е
посочил, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил
234 доставки, голяма част от които са на медицински изделия, с което удостоверява изпълнението
на изискването на възложителя през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, да е изпълнил минимум две доставки, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка.
В представения ЕЕДОП, комисията установи непълнота/несъответствие на информацията,
включително нередовност/фактическа грешка, както следва:
• В Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя на ЕЕДОП, не са посочени данни за обявлението за
настоящата поръчка, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз;
• Не е попълнена Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация
за представителите на икономическия оператор, където следва да се посочат всички лица, които
имат право да представляват участника, съгласно търговската му регистрация или изрично
упълномощаване. Съдържанието на този раздел е свързано със задължението всички лица, които
представляват участника, членовете на неговите управителни и надзорни органи, както и други
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, да
декларират липсата на пречки за участието им в процедурата;
• В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т.1, не е посочено, дали участникът е
вписан в професионалния регистър - Регистър на търговците на едро с медицински изделия към
Изпълнителната агенция по лекарствата.
• Не е попълнена Част VI: Заключителни положения, където в декларацията за съгласие за
достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП, следва да се
посочат името на възложителя и наименованието на обществената поръчка, до която се отнася.
ІV. Преценка за съответствието на Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“
ООД:
Участникът е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от
участника.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - по образец.
3. Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката.
4. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия и разрешения за промяна.
5. Удостоверение за извършена доставка, идентична или сходна с предмета на поръчката –
5 броя.
6. Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП - по образец – 1 брой;
7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - по образец – 2 броя.
8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - по образец – 2 броя.
9. Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.2 от ЗМИП - по образец – 2 броя.
При извършената проверка на представените от участника документи относно личното му
състояние и критериите за подбор, комисията установи следното:
Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от три лица - управител, прокурист и
пълномощник. Посочил е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват
подизпълнители, както и че няма да се ползва капацитета на трети лица. По отношение на
информацията в ЕЕДОП, свързана с липсата на основания за задължително отстраняване и
липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в
документацията за обществена поръчка, участникът е дал отговор на насочващите въпроси и е
посочил компетентните органи, които биха могли да предоставят съответната информация. В
раздел В „Технически и професионални способности“, участникът е посочил, че през последните
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три години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил 11 доставки на медицински
изделия, с което удостоверява изпълнението на изискването на възложителя през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум две доставки, които са
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. В част VІ на ЕЕДОП е декларирал
съгласие възложителят да извърши проверка на представената информация във връзка с участието
в настоящата обществена поръчка.
В представения ЕЕДОП, комисията установи непълнота/несъответствие на информацията,
включително нередовност/фактическа грешка, както следва:
• В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т.1, не е посочено, дали участникът е
вписан в професионалния регистър - Регистър на търговците на едро с медицински изделия към
Изпълнителната агенция по лекарствата.
V. Преценка за съответствието на Участник № 5 „Аквахим“ АД:
Участникът е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от
участника.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - по образец.
3. Списък с доказателствата за техническа възможност и основните договори за доставка –
1 брой.
4. Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП - по образец – 1 брой;
5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - по образец – 1 брой.
6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - по образец – 1 брой.
7. Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.2 от ЗМИП - по образец – 1 брой.
При извършената проверка на представените от участника документи относно личното му
състояние и критериите за подбор, комисията установи следното:
Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от пълномощник. Посочил е, че
участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, както и че няма да
се ползва капацитета на трети лица. По отношение на информацията в ЕЕДОП, свързана с липсата
на основания за задължително отстраняване и липсата на основания за незадължително
отстраняване, посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка, участникът е
дал отговор на насочващите въпроси и е посочил компетентните органи, които биха могли да
предоставят съответната информация. В част ІV на ЕЕДОП - Критерии за подбор, раздел А
„Годност”, участникът е посочил, че е вписан в Регистър на търговците на едро с медицински
изделия към Изпълнителната агенция по лекарствата, с което удостоверява изпълнението на
изискването на възложителя, да има право да осъществява търговия на едро с медицински
изделия. В раздел В „Технически и професионални способности“, участникът е посочил, че през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил 109 доставки на
медицински изделия (съгласно приложен списък), с което удостоверява изпълнението на
изискването на възложителя през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, да е изпълнил минимум две доставки, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка. В част VІ на ЕЕДОП е декларирал съгласие възложителят да извърши
проверка на представената информация във връзка с участието в настоящата обществена поръчка.
В представения ЕЕДОП, комисията установи непълнота/несъответствие на информацията,
включително нередовност/фактическа грешка, както следва:
• ЕЕДОП не е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя. - Участникът е представил ЕЕДОП, който е
подписан от пълномощник, включително и за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП. В
чл.40 от ППЗОП са изрично посочени лицата, за които се отнасят изискванията за лично състояние
на участниците – в случая това са лицата по чл. 244, ал.1 от ТЗ – членовете на съвета на
директорите (чл.40, ал.2, т.4, пр.посл. от ППЗОП) и прокуристите (чл.40, ал.2, т.8 от ППЗОП).
Съгласно чл.41, ал.1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят
за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост
от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за
всяко лице или за някои от лицата.
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В представената Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, комисията установи
непълнота/несъответствие на информацията, включително нередовност/фактическа грешка, както
следва:
• Участникът не е посочил лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на
участника – в случая това са лицата по чл. 244, ал.1 от ТЗ – членовете на съвета на директорите
(чл.40, ал.2, т.4, пр.посл. от ППЗОП).
В резултат от тази проверка се установи, че по отношение офертите на участниците в
процедурата е налице следното:
Участник № 1 „Лаб Диагностика“ ООД:
1. липсваща информация: няма.
2. непълнота/несъответствие на информацията, включително нередовност/фактическа грешка:
няма
3. несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор: няма
Участник № 2 „Перфект Медика“ ООД:
1. липсваща информация: няма.
2. непълнота/несъответствие на информацията, включително нередовност/фактическа грешка:
няма
3. несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор: няма
Участник № 3 „Химтекс“ ООД:
1. липсваща информация: няма.
2. непълнота/несъответствие на информацията, включително нередовност/фактическа грешка:
В представения ЕЕДОП:
• В Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя на ЕЕДОП, не са посочени данни за обявлението за
настоящата поръчка, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз;
• Не е попълнена Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация
за представителите на икономическия оператор, където следва да се посочат всички лица, които
имат право да представляват участника, съгласно търговската му регистрация или изрично
упълномощаване.
• В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т.1, не е посочено, дали участникът е
вписан в професионалния регистър - Регистър на търговците на едро с медицински изделия към
Изпълнителната агенция по лекарствата.
• Не е попълнена Част VI: Заключителни положения, където в декларацията за съгласие за
достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в ЕЕДОП, следва да се
посочат името на възложителя и наименованието на обществената поръчка, до която се отнася.
3. несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор: няма
Участник № 4 „Медицинска техника инженеринг“ ООД:
1. липсваща информация: няма.
2. непълнота/несъответствие на информацията, включително нередовност/фактическа грешка:
В представения ЕЕДОП:
• В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т.1, не е посочено, дали участникът е вписан
в професионалния регистър - Регистър на търговците на едро с медицински изделия към
Изпълнителната агенция по лекарствата.
3. несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор: няма
Участник № 5 „Аквахим“ АД:
1. липсваща информация: няма.
2. непълнота/несъответствие на информацията, включително нередовност/фактическа грешка:
• Представения ЕЕДОП не е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя.
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