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ПРОТОКОЛ №2 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 142 / 03.04.2019г . за разглеждане, 

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

обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия 

за диализа” с УНП 00468-2019-0001, публикувано обявление в „Официалния вестник” на 

Европейския съюз № 2019/S 043-097350 от 01.03.2019г. 

 
На 10 и 17.04.2018г., комисия в същия състав:    

Председател: 

1.               Заличено обстоятелство 

Членове:  

2.  

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

4.  

5.  

6.                във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

7. 

продължи работата си, като започна обстойно разглеждане на представените 

документи за подбор, включително и на ЕЕДОП, представен в електронен вид. При 

разглеждането на подадените оферти, комисията се ръководеше от изискванията на ЗОП, 

ППЗОП, обявлението за обществената поръчка и заложените изисквания в документацията 

за участие в процедурата. Oтносно представените документи от участниците за подбор, 

комисията констатира следното: 

1. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - представил оферта, която съдържа всички изискуеми 

документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор поставени от възложителя; 

2. „Етропал Трейд” ООД - представил оферта, която съдържа всички изискуеми 

документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор поставени от възложителя. В представения еЕЕДОП не е отразено за кои 

обособени позиции е подадена офертата; 

3. „Капамед” ЕООД - представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от възложителя. Комисията констатира, че в представената декларация по 

Образец №4 участникът е декларирал, че дружеството е регистрирано с юрисдикция с 

преференциален данъчен режим без допълнителни уточения, както не е посочил и 

попада ли в изключението по чл.4 от ЗИФОДРЮПДР; 

4. „Медирен” ЕООД – представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от възложителя. Комисията констатира, че  1-ва страница в офертата е 

незаверена и в еЕЕДОП:  не е отразено за кои обособени позиции е подадена 

офертата, описан е един договор, няма информация за техническото оборудване 

/транспорт/, складова база и персонал; 

5. „Марвена Диагностика” ЕООД - представил оферта, която съдържа всички изискуеми 

документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор поставени от възложителя; 

6. „Медекс” ООД - представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от възложителя; 

7. „Софарма” АД - представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 
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поставени от възложителя. Комисията констатира, че в приложения списък документи 

липсва подпис; 

8. „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД - представил оферта, която съдържа 

всички изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор поставени от възложителя; 

9. „Екос Медика” ООД - представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от възложителя; 

10. „Хелмед България” ЕООД - представил оферта, която съдържа всички изискуеми 

документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор поставени от възложителя; 

11. „Фьоникс Фарма” ЕООД - представил оферта, която съдържа изискуемите документи 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от възложителя, с изключение на Разрешение за търговия на едро с 

лекарствени продукти, както и Декларация за осигуряване на необходимите 

количества; 

12. „Софарма Трейдинг” АД - представил оферта, която съдържа всички изискуеми 

документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор поставени от възложителя. 

 

При разглеждането на еЕЕДОП комисията констатира, че представения магнитен 

носител от участници „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, „Етропал Трейд” ООД, „Софарма” 

АД, „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД и „Хелмед България” ЕООД не съдържа 

файл в XML формат. След обсъждане комисията реши, че това е несъществено 

обстоятелство, тъй като представената информация във файловете в PDF формат е 

достатъчна и същите са надлежно подписани с валиден електронен подпис. 

 

Всички участници са заявили че няма да ползват подизпълнител, както и капацитет 

на трети лица. 

 

Комисията реши : 

1. Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП и във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП, да изпрати 

настоящия протокол до всички участници и в същия ден да го публикува в Профила на 

купувача, поради това, че установи липса, непълнота и несъответствия в пет от подадените 

оферти. 

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 

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

5 

6           във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
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