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А К Т И В  НО

Вх, N

от П Р О Т О К О Л  №1
по чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

(ППЗОП)

от работата на комисията по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА 
СБАЛОЗ ЕООД СОФИЯ- ГРАД ПО 18 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, публикувана в РОП под 
уникален идентификационен номер № 00801-2019-0005. Процедурата се провежда в изпълнение на 
Решение № 100/27.06.2019 г. на управителя на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕООД („СБАЛОЗ“ ЕООД) за откриване на открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка.

На 05.08.2019 г. от 10.00 ч. в изпълнение на Заповед № 112/05.08.2019г. на Управителя на 
„СБАЛОЗ” ЕООД, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Огнян Кронев -  началник АСБ „СБАЛОЗ“ ЕООД;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Ивайло Петров -  юрист „СБАЛОЗ“ ЕООД;
2. Лилия Миронова -  и.д. гл. мед. сестра „СБАЛОЗ“ ЕООД;
3. Димитринка Таскова -  началник „Болнична аптека“ „СБАЛОЗ“ ЕООД;
4. Джоана Димитрова -  ст. мед. рентг. лаборант -  ООД на „СБАЛОЗ“ ЕООД;
5. Веска Станимирова -  и.д. старши лаборант КЛ на „СБАЛОЗ“ ЕООД;
6. Дафинка Воденичарова -  счетоводител „СБАЛОЗ“ ЕООД,
се събра да отвори, разгледа, оцени и класира по реда на тяхното постъпване подадените от 

участниците оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ 
ЕООД СОФИЯ- ГРАД ПО 18 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

Председателят обяви заповедта за назначаване на Комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП за предаване на офертите.

До обявения от възложителя срок за подаване на офертите 01.08.2019 г. до 16.30 ч., са 
постъпили 9 (девет) броя оферти от участници, като на Комисията бяха представени следните оферти, 
поставени в непрозрачни опаковки, по реда на тяхното постъпване:

1. Оферта от „ЮНИМЕДИКА“ ЕООД с вх. № 1 от 29.07.2019 г., постъпила в 11:18 часа, за 
обособени позиции №№ 3, 4 и 15;

2. Оферта от „АКВАХИМ“ АД с вх. № 2 от 30.07.2019 г., постъпила в 11:40 часа, за обособени 
позиции №№ 11, 14, 15, 16 и 17;

3. Оферта от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с вх.№ 3 от 31.07.2019г., постъпила в 13:15
часа;

4. Оферта от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с вх. № 4 от 01.08.2019 г„ 
постъпила в 09:45 часа, за обособени позиции №№ 2, 3, 11, 13 и 14;

5. Оферта от „ХИМТЕКС“ ООД, с вх. № 5 от 01.08.2019 г., постъпила в 10:50 часа, за 
обособени позиции №№ 9, 12, 13 и 14;

6. Оферта от „СОЛОМЕД“ ЕООД, с вх. № 6 от 01.08.2019 г., постъпила в 11:20 часа, за 
обособени позиции №№ 1, 2, 5, 7, 8, 9 и 10;

7. Оферта от „ЕКОФАРМ“ ЕООД с вх. № 7 от 01.08.2019 г., постъпила в 11:45 часа, 
обособени позиции № 17;

8. Оферта от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД с вх. № 8 от 01.08.2019г., постъпила в 13:30 часа, 
за обособени позиции №№ 1, 2, 5, 7 и 18;

9. Оферта от „АГАРТА ЦМ“ ЕООД, с вх. № 9 от 01.08.2019 г., постъпила в 16:20 часа, за 
обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15 и 17.
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I. Комисията започна работа в 10.05 часа. След запознаване с протокола по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП за предаване на офертите, председателят и членовете на Комисията подписаха декларация по 
чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поради неявяване на нито един представител 
на участник до този час, Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване 
като констатира следното: участниците „ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, „АКВАХИМ“ АД,
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, „ХИМТЕКС“ ООД, „СОЛОМЕД“ ЕООД, 
„ЕКОФАРМ“ ЕООД, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД и „АГАРТА ЦМ“ ЕООД са посочили върху 
опаковката на офертата си за кои обособени позиции подават оферта. Участникът „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не е посочил върху опаковката на офертата си за кои обособени позиции подава 
оферта, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 47, ал. 2, т. 3 от ППЗОП. Комисията 
направи проверка на документите, налични в опаковките на офертите, и оповести съдържанието им. 
Комисията констатира, че всеки от участниците „ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, „АКВАХИМ“ АД, 
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, 
„ХИМТЕКС“ ООД, „СОЛОМЕД“ ЕООД, „ЕКОФАРМ“ ЕООД, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД и 
„АГАРТА ЦМ“ ЕООД е представил с офертата си документи за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор -  в Папка № 1, предложенията за изпълнение на поръчката 
с приложения към тях -  в Папка № 2, както и непрозрачни запечатани пликове „Предлагани ценови 
параметри. Комисията констатира, че участниците „ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, „АКВАХИМ“ АД, 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, „ХИМТЕКС“ ООД, „СОЛОМЕД“ ЕООД, 
„ЕКОФАРМ“ ЕООД, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД и „АГАРТА ЦМ“ ЕООД “ са посочили върху 
пликовете с предлагани ценови параметри за кои обособени позиции се отнасят ценовите 
предложения. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не е обозначил пликовете с предлагани 
ценови параметри по начин, който да се определи кой плик за коя обособена позиция се отнася. 
Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е поставил ценовите предложения за всяка от 
обособените позиции в Папка № 2, в която са поставени съответните предложения за изпълнение на 
поръчката по обособените позиции, а не в отделен плик, като по този начин е видно каква е 
предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, което 
представлява нарушение на изискванията на възложителя, посочени в т. 3.2. на страница 13, на 
страница 54 и т. 20.2.2 на страница 55 от документацията на обществената поръчка, а именно 
нарушение на изискванията на възложителя, че ценово предложение следва да се постави в отделен 
запечатан, непрозрачен плик и, че извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е 
посочена никаква информация относно цената. Трима от членовете на Комисията подписаха пликовете 
„Предлагани ценови параметри” от представените от участниците оферти. Трима от членовете на 
Комисията подписаха и техническите предложения на участниците за изпълнение на поръчката по 
съответните обособени позиции.

Комисията констатира, че всички участници са подали мостри към офертите си, които мостри 
ще бъдат разгледани на етапа на разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката в случай, 
че съответният участник бъде допуснат.

Комисията констатира и, че за обособена позиция № 6 няма подадена оферта от участник.

С оглед на гореизложеното Комисията взе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Не допуска до по-нататъшно участие в процедурата участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ 
ЕООД и предлага на възложителя на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП да отстрани участникът 
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по всички обособени позиции, за които участникът е подал оферта, 
тъй като подадената от него оферта на отговаря на изискванията на възложителя за представяне, 
включително за форма и начин. Участникът не е посочил върху опаковката на офертата си за кои 
обособени позиции от обществената поръчка подава оферта, което представлява нарушение на 
разпоредбата на чл. 47, ал. 2, т. 3 от ППЗОП. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не е 
обозначил пликовете с предлагани ценови параметри по начин, който да се определи кой плик за коя 
обособена позиция се отнася. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е поставил ценовите 
предложения за всяка от обособените позиции в Папка № 2, в която са поставени съответните 
предложения за изпълнение на поръчката по обособените позиции, а не в отделен плик, като по този
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начин е видно каква е предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по съответната 
обособена позиция, което представлява нарушение на изискванията на възложителя, посочени в т. 3.2. 
на страница 13, на страница 54 и т. 20.2.2 на страница 55 от документацията на обществената поръчка, 
а именно нарушение на изискванията на възложителя, че ценово предложение следва да се постави в 
отделен запечатан, непрозрачен плик и, че извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не 
трябва да е посочена никаква информация относно цената.

2. С оглед липсата на подадена оферта за т обособена позиция № 6 Комисията предлага на 
възложителя да вземе решение на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за 
прекратяване на процедурата по тази обособена позиция.

II. Комисията продължи своята работа с подробното разглеждане и проверка за наличието и 
редовността на представените от участниците документи за съответствията с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, съгласно предварително обявените от възложителя 
изисквания. Комисията констатира следното;

1. По отношение на офертата на „ЮНИМЕДИКА“ ЕООД -  участникът е представил опис на 
представените документи заедно с декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на 
пари, декларация за обработване на лични данни, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
декларация за липса на свързаност с друг участник, изготвени по образец, ЕЕДОП в електронна форма, 
подписан с електронен подпис, по начин който не дава възможност за нанасяне на промени в текста на 
документа, разрешение за търговия на едро с медицински изделия, ISO сертификат, както и 3 броя 
референции за добро изпълнение на договори с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка. 
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор и/или друга нередовност по отношение на участника 
„ЮНИМЕДИКА“ ЕООД.

2. По отношение на офертата на „АКВАХИМ“ АД -  участникът е представил опис на 
представените документи заедно с декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на 
пари, декларация за обработване на лични данни, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
декларация за липса на свързаност с друг участник, изготвени по образец, както и ЕЕДОП в 
електронна форма, подписан с електронен подпис, по начин който не дава възможност за нанасяне на 
промени в текста на документа. Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и/или друга нередовност по отношение 
на участника „АКВАХИМ“ АД.

3. По отношение на офертата на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД -  
участникът е представил опис на представените документи заедно с декларация по чл. 6, ал. 2 Закона 
за мерките срещу изпирането на пари, декларация за обработване на лични данни, декларация за липса 
на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, декларация за липса на свързаност с друг участник, изготвени по образец, 
ЕЕДОП в електронна форма, подписан с електронен подпис, по начин който не дава възможност за 
нанасяне на промени в текста на документа, годишни финансови отчети за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., 
ISO сертификат, разрешение за извършване на търговия на едро с медицински изделия, както и 3 броя 
референции за добро изпълнение на договори с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка. 
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор и/или друга нередовност по отношение на участника 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

4. По отношение на офертата на „ХИМТЕКС“ ООД -  участникът е представил опис на 
представените документи заедно с декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на 
пари, декларация за обработване на лични данни, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
декларация за липса на свързаност с друг участник, изготвени по образец, ЕЕДОП в електронна форма, 
подписан с електронен подпис, по начин който не дава възможност за нанасяне на промени в текста на 
документа, както и ISO сертификат. Комисията констатира, че участникът „ХИМТЕКС“ ООД не е 
декларирал/доказал, че разполага с разрешение за търговия на едро с медицински изделия -  съгласно 
изискванията на възложителя е достатьчно декларирането на обстоятелството в ЕЕДОП.
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Същевременно участникът нито е декларирал наличието на разрешение за търговия на едро с 
медицински изделия, нито е представил разрешението на хартиен носител. Като не е декларирал в 
ЕЕДОП, респективно доказал наличието на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, 
участникът не е изпълнил изискването на възложителя, посочено в Раздел III. 1.1) Годност за 
упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в 
професионални или търговски регистри и т. 1 на стр. 51 от документацията на обществената поръчка.

5. По отношение на офертата на „СОЛОМЕД“ ЕООД -  участникът е представил опис на 
представените документи заедно с декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на 
пари, декларация за обработване на лични данни, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
декларация за липса на свързаност с друг участник, изготвени по образец, ЕЕДОП в електронна форма, 
подписан с електронен подпис, по начин който не дава възможност за нанасяне на промени в текста на 
документа, разрешение за търговия на едро с медицински изделия, декларация за общия оборот и 
оборота от продажба на медицински консумативи, както и списък на изпълнените договори, сходни с 
предмета на обществената поръчка. Комисията не констатира липса на документи и/или 
несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и/или друга 
нередовност по отношение на участника „СОЛОМЕД“ ЕООД.

6. По отношение на офертата на „ЕКОФАРМ“ ЕООД -  участникът е представил опис на 
представените документи заедно с декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на 
пари, декларация за обработване на лични данни, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
декларация за липса на свързаност с друг участник, изготвени по образец, ЕЕДОП в електронна форма, 
подписан с електронен подпис, по начин който не дава възможност за нанасяне на промени в текста на 
документа, както и ISO сертификат. Комисията не констатира липса на документи и/или 
несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и/или друга 
нередовност по отношение на участника „ЕКОФАРМ“ ЕООД.

7. По отношение на офертата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД -  участникът е представил 
опис на представените документи заедно с декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу 
изпирането на пари, декларация за обработване на лични данни, декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, декларация за липса на свързаност с друг участник, изготвени по образец, 
ЕЕДОП в електронна форма, подписан с електронен подпис, по начин който не дава възможност за 
нанасяне на промени в текста на документа, разрешение за търговия на едро с медицински изделия, 
декларация за общия оборот и оборота от продажба на стоките, сходни с предмета на поръчката, 
референции за добро изпълнение, декларация за публикувани годишни финансови отчети, както и 
списък на изпълнените договори, сходни с предмета на обществената поръчка. Комисията не 
констатира липса на документи и/или несъответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор и/или друга нередовност по отношение на участника „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ“ АД.

8. По отношение на офертата на „АГАРТА ЦМ“ ЕООД -  участникът е представил опис на 
представените документи заедно с декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на 
пари, декларация за обработване на лични данни, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
декларация за липса на свързаност с друг участник, изготвени по образец, ЕЕДОП в електронна форма, 
подписан с електронен подпис, по начин който не дава възможност за нанасяне на промени в текста на 
документа, ISO сертификат, разрешение за търговия на едро с медицински изделия, отчет заприходите 
и разходите за 2018 г., както и 3 броя референции за добро изпълнение на договори с предмет, сходен 
на предмета на обществената поръчка. Комисията не констатира липса на документи и/или 
несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и/или друга 
нередовност по отношение на участника „АГАРТА ЦМ“ ЕООД.

С оглед на гореизложеното Комисията взе следните

Р Е Ш Е Н И Я :
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1. На основание чл. 42, ал. 2, т, 4 от ЗОП настоящият протокол да се публикува в Профила на 
купувача.

2. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол да се изпрати на всички 
участници в деня на публикуването му в Профила на купувача.

3. Комисията да продължи работата си след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Настоящия протокол се състави и подписа от членовете на Комисията на 07.08.2019 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Огнян Кронев 

Ивайло Петров 

Лилия Миронова 

Димитринка Таскова 

Джоана Димитрова 

Веска Станимирова 

Дафинка Воденичарова
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