
ПРОТОКОЛ №1 

 

      Днес 03.12.2020год. в 12.00 часа в МБАЛ”Св.Иван Рилски-Козлодуй”ЕООД, в 

гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №1, ет.4, стая №406, се открива заседание на 

Комисия назначена със Заповед № 176/03.12.2019год. на Управителя на 

МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД за да разгледа оцени и класира 

постъпилите предложения от участници в публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка, уникален номер от Регистъра на АОП 0400-2019-0001 с 

предмет “Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ”Свети Иван Рилски 

– Козлодуй”ЕООД”. Комисията е в следния състав: 

  Председател: д-р Малина Павлова – Завеждащ ПО 

  Членове:  Рая Стефанова адвокат  

Ангел Ангелов – Началник АСБ 

  Албена Петрова 

  Ваня Цветкова Петкова  - снабдител 

Обект на поръчката е доставката на стоки /медицински изделия/, съгласно 

Приложения № 1.1 и 1.2 на документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът 

на поръчката е 4 обособени позиции, както следва: 

Доставка на медицински изделия /консумативи, реактиви, хранителни среди и 

серуми за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория в МБАЛ „Свети 

Иван Рилски - Козлодуй”ЕООД. 4 обособени позиции, разпределени в 231 

номенклатурни единици, както следва: 

Позиция №1- „Медицински изделия за клинична лаборатория” с включени 34 

номенклатурни единици; 

Позиция №2 - „ Медицински изделия за микробиологична лаборатория” с включени 

73 номенклатурни единици; 

Позиция №3 -„Лабораторни консумативи” с включени 26 номенклатурни единици; 

Позиця №4 „Общи медицински консумативи“ с включени 98 номенклатурни 

единици. 

 

Поради отсъътвие, пради уважителни причини на член на комисията Ваня Петкова 

на нейно място участие в комисията ще вземе Господинка Гунова – Главна 

медицинска сестра, която подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

Целта на комисията е разглеждане, оценка и класиране на подадените от 

кандидатите за изпълнители оферти за участие в процедурата. След като членовете й 

представиха декларации, съобразно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП комисията 

започна своята работа с приемане на постъпилите предложения. Комисията 

констатира, че за участие в заседанието й не са изпратени представители на подали 

оферта участници. Трети лица или представители на медии също не са заявили 

участие в заседанието на комисията. Председателя на комисията представи график 

на заседанията и подписа приемо-предавателния протокол за получаване на 

офертите. В 12.20ч. комисията пристъпи към отваряне на предложенията по реда на 

тяхното постъпване. Комисията констатира, че до крайния срок обявен от 

възложителя - 14.00 часа на 29.11.2019г. в МБАЛ”Св.Иван Рилски - 

Козлодуй”ЕООД има постъпили 10 предложения. Предложенията са представени в 

опаковки с ненарушена цялост. Комисията констатира, че предложенията са внесени 

в указания в обявлението, и условията на възложителя срок. Предложенията ще 

бъдат отваряни по реда на входирането им. 

 



Вх.№ Дата Фирма 
520 28.11.2019 г. „Интер Бизнес 91” ЕООД 

520а 28.11.2019 г. „Хелмед България” ЕООД 

521 28.11.2019 г. „Марвена Диагностика” ЕООД 

522 28.11.2019 г. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД 

523 28.11.2019 г. „Агарта -ЦМ” ЕООД 

525 29.11.2019 г. „Софарма Трейдинг” АД 

526 29.11.2019 г. „Елпак Лизинг” ЕООД 

527 29.11.2019 г. „Перфект Медика” ООД 

528 29.11.2019 г. „БГ Мед” ЕООД 

529 29.11.2019 г. „Истлинк България” ООД 
1. Предложение № 520 на „Интер Бизнес 91” ЕООД. Офертата е е за обособена 

позиця №3 лабораторни консумативи. Офертата е представена в опаковка с ненарушена 

цялост и плик озаглавен „Ценови параметри. Участника е посочил адрес за 

кореспондениця, предмета на поръчката и номенклатурните единици, за които подава 

оферта. Всички членове на комисията подписаха техничекското предложение на всяка 

страница и плика с ценовото предложение. 

Комисията оповестява документите съдържащи се в офертата и ще констатира дали 

отговарята на изискванията на възложителя посочен в документацията раздел VI.  

Съдържание на офертата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно 

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат. 

2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

3. Административна справка – по приложения образец, оригинал с подпис и мокър 

печат; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проложения проект на договор.  

5. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП. 

6. Декларация за предлаганите от участника срокове.  

7. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, 

т. 4 от ЗОП. 

8. Описание на предлаганите стоки.  

9. Доказателство за съответствие на оферираните медицинските изделия с СЕ марка, 

съгласно Закона за медицинските изделия – валидна декларация за съответствие с 

СЕ марка, издадена от производителя или упълномощен представител, и валиден 

сертификат за СЕ марка издаден от нотифициран орган. 

 10. Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 

2008 или еквивалентен. 
11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата.  

12. „Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническа оферта) в съответствие 

с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „б“ ППЗОП  - на хартиен и електронен носител),. 

13. Разрешително за търгавия с медицински изделия.  

 

2. Предложение вх.№520а от „Хелмед България” ЕООД, Офертата е за обособена 

позиция №4 общи медицински консумативи и обособена позиция №3 лабораторни  



консумативи. Офертата е представена в запечатана опаковка съдържащ папка с 

документи и два плика с ненарушена цялост озаглавени „Ценови параметри, 

съответно за позици 3 и 4. Участника е посочил адрес за кореспондениця, предмета 

на поръчката и номенклатурните единици, за които подава оферта върху плика с 

ценовата оферта. Всички членове на комисията подписаха техническите 

предложения на всяка страница и плика с ценовото предложение. 

Комисията оповестява документите съдържащи се в папката и ще констатира дали 

отговарята на изискванията на възложителя посочен в документацията раздел VI. 

Съдържание на офертата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно 

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат. 

2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

3. Административна справка – по приложения образец, оригинал с подпис и мокър 

печат; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проложения проект на договор; 

5. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП. 

6. Декларация за предлаганите от участника срокове, съгласно приложения към 

документацията образец – оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата 

запечатана непрозрачна опаковка; 

7. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, 

т. 4 от ЗОП. 

8. описание на предлаганите стоки.  

9. Доказателство за съответствие на оферираните медицинските изделия с СЕ марка, 

съгласно Закона за медицинските изделия – валидна декларация за съответствие с 

СЕ марка, издадена от производителя или упълномощен представител, и валиден 

сертификат за СЕ марка издаден от нотифициран орган. Участникът е посочил за коя 

номенклатурна единица се отнася съответният документ.  

 10. Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 

2008 или еквивалентен. 
11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата.  

12. „Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническа оферта) в съответствие 

с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „б“ ППЗОП  - на хартиен и електронен носител),. 

13. Разрешение за търговия с медицински изделия. 

 

3. Предложение вх.№521 от „Марвена Диагностика“ЕООД. Офертата е за обособена 

позиця №31 Лабораторни консумативи. Офертата е представена в запечатана 

опаковка съдържаща папка с документи и плик с ненарушена цялост озаглавен 

„Ценови параметри. Участника е посочил адрес за кореспондениця, предмета на 

поръчката и номенклатурните единици, за които подава оферта върху плика с 

ценовата оферта. Всички членове на комисията подписаха техническото 

предложение на всяка страница и плика с ценовото предложение. 

Комисията оповестява документите съдържащи се в папката и ще констатира дали 

отговарят на изискванията на възложителя посочен в документацията раздел VI. 

Съдържание на офертата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно 

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат. 



2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

3. Административна справка – по приложения образец, оригинал с подпис и мокър 

печат; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проложения проект на договор и приемане 

на последните - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана 

непрозрачна опаковка; 

5. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП. 

6. Декларация за предлаганите от участника срокове, съгласно приложения към 

документацията образец – оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата 

запечатана непрозрачна опаковка; 

7. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, 

т. 4 от ЗОП. 

8. описание на предлаганите стоки.  

9. Доказателство за съответствие на оферираните медицинските изделия с СЕ марка, 

съгласно Закона за медицинските изделия – валидна декларация за съответствие с 

СЕ марка, издадена от производителя или упълномощен представител, и валиден 

сертификат за СЕ марка издаден от нотифициран орган. Участникът е посочил за коя 

номенклатурна единица се отнася съответният документ.  

 10. Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 

2008 или еквивалентен. 

11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата.  

12. Разрешително за търговия с медицински изделия. 

13. „Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническа оферта) в съответствие 

с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „б“ ППЗОП  - на хартиен и електронен носител). 

 

4. Предложение вх.№522 от „Медицинска Техника Инжинеринг“ООД. Офертата е за 

обособени позиции №1, №3 и №4. Офертата е представена в запечатана опаковка и 

съдържа документация и три плика с ненарушена цялост озаглавени „Ценови 

параметри“, съответно за обособени позиции №1, №3 и №4. Участника е посочил 

адрес за кореспондениця, предмета на поръчката и номенклатурните единици, за 

които подава оферта върху плика с ценовата оферта. Всички членове на комисията 

подписаха техническите предложения на всяка страница и пликовете с ценовото 

предложение. 

Комисията оповестява документите съдържащи се в папката и ще констатира дали 

отговарята на изискванията на възложителя посочен в документацията раздел VI. 

Съдържание на офертата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно 

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат. 

2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

3. Административна справка – по приложения образец, оригинал с подпис и мокър 

печат; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проложения проект на договор; 

5. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП. 

6. Декларация за предлаганите от участника срокове, съгласно приложения към 

документацията образец – оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата 

запечатана непрозрачна опаковка; 



7. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, 

т. 4 от ЗОП. 

8. Каталог и описание на предлаганите стоки.  

9. Доказателство за съответствие на оферираните медицинските изделия и/или 

консумативи с СЕ марка, съгласно Закона за медицинските изделия – валидна 

декларация за съответствие с СЕ марка, издадена от производителя или 

упълномощен представител, и валиден сертификат за СЕ марка издаден от 

нотифициран орган. Участникът е посочил за коя номенклатурна единица се отнася 

съответният документ.  

 10. Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 

2008 или еквивалентен. 

11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата.  

12. „Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническа оферта) в съответствие 

с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „б“ ППЗОП  - на хартиен и електронен носител),. 

13. Разрешително за търговияс медицински изделия. 

 

5. Предложение вх.№ 523 от „Агарта -ЦМ” ЕООД. Офертата е представена в 

запечатана опаковка и плик с ненарушена цялост озаглавени „Ценови параметри“. 

Офертата е за Обособена позиция №4. Участника е посочил адрес за 

кореспондениця, предмета на поръчката и номенклатурните единици, за които 

подава оферта върху плика с ценовата оферта. Всички членове на комисията 

подписаха техническото предложение на всяка страница и плика с ценовото 

предложение. 

Комисията оповестява документите съдържащи се в папката и ще констатира дали 

отговарята на изискванията на възложителя посочен в документацията раздел VI. 

Съдържание на офертата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно 

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат. 

2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).3. 

Административна справка – по приложения образец, оригинал с подпис и мокър 

печат; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проложения проект на договор; 

5. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП. 

6. Декларация за предлаганите от участника срокове, съгласно приложения към 

документацията образец – оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата 

запечатана непрозрачна опаковка; 

7. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, 

т. 4 от ЗОП. 

8. описание на предлаганите стоки.  

9. Доказателство за съответствие на оферираните медицинските изделия с СЕ марка, 

съгласно Закона за медицинските изделия – валидна декларация за съответствие с 
СЕ марка, издадена от производителя или упълномощен представител, и валиден 

сертификат за СЕ марка издаден от нотифициран орган. Участникът е посочил за коя 

номенклатурна единица се отнася съответният документ.  

 10. Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 

2008 или еквивалентен. 



11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата.  

12. Разрешение за търговия с медицински изделия. 

13. „Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническа оферта) в съответствие 

с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „б“ ППЗОП  - на хартиен и електронен носител). 

 

6. Предложение вх.№525 от „Софарма Трейдинг“АД. Офертата е за обособена 

позиция №3 и №4, лабораторни консумативи и общи медицински консумативи. 

Офертата е представена в запечатана опаковка съдържаща документация и пликове с 

ненарушена цялост озаглавени „Ценови параметри“ и за двете позиции. Участника е 

посочил адрес за кореспондениця, предмета на поръчката и номенклатурните 

единици, за които подава оферта върху плика с ценовата оферта. Всички членове на 

комисията подписаха техническите предложения на всяка страница и пликовете с 

ценовите предложения. 

Комисията оповестява документите съдържащи се в папката и ще констатира дали 

отговарят на изискванията на възложителя посочен в документацията раздел VI. 

Съдържание на офертата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно 

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат. 

2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

3. Административна справка – по приложения образец, оригинал с подпис и мокър 

печат; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проложения проект на договор и приемане 

на последните - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана 

непрозрачна опаковка; 

5. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП. 

6. Декларация за предлаганите от участника срокове, съгласно приложения към 

документацията образец; 

7. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, 

т. 4 от ЗОП. 

8. Каталог на предлаганите стоки.  

9. Доказателство за съответствие на оферираните медицинските изделия и/или 
консумативи с СЕ марка, съгласно Закона за медицинските изделия – валидна 

декларация за съответствие с СЕ марка, издадена от производителя или 

упълномощен представител, и валиден сертификат за СЕ марка издаден от 

нотифициран орган. Участникът е посочил за коя номенклатурна единица се отнася 

съответният документ.  

10. Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 

2008 или еквивалентен. 

11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата.  

12. Разрешение за търговия с медицински изделия. 

13. „Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническа оферта) в съответствие 

с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „б“ ППЗОП  - на хартиен и електронен носител),. 



 

7. Предложение вх.№526 от „Елпак Лизинг“ЕООД. Офертата е представена в 

опаковка с ненарушена цялост и съдържа папака с документи и два плика с 

ненарушена цялост озаглавени „Ценови параметри“ Офертата е за обособена 

позиция №2 консумативи за биологична лаборатория и №4 общи медицински 

консумативи. Участника е посочил адрес за кореспондениця, предмета на поръчката 

и номенклатурните единици, за които подава оферта върху плика с ценовата оферта. 

Всички членове на комисията подписаха техническите предложения на всяка 

страница и пликовете с ценовите предложения. 

Комисията оповестява документите съдържащи се в папката и ще констатира дали 

отговарята на изискванията на възложителя посочен в документацията раздел VI. 

Съдържание на офертата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно 

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат. 

2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).3. 

Административна справка – по приложения образец, оригинал с подпис и мокър 

печат; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проложения проект на договор и приемане 

на последните - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана 

непрозрачна опаковка; 

5. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП. 

6. Декларация за предлаганите от участника срокове; 

7. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, 

т. 4 от ЗОП. 

8. Каталог и описание на предлаганите стоки.  

9. Доказателство за съответствие на оферираните медицинските изделия и/или 

консумативи с СЕ марка, съгласно Закона за медицинските изделия – валидна 

декларация за съответствие с СЕ марка, издадена от производителя или 

упълномощен представител, и валиден сертификат за СЕ марка издаден от 

нотифициран орган. Участникът е посочил за коя номенклатурна единица се отнася 

съответният документ.  
 10. Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 

2008 или еквивалентен. 

11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата.  

12. Разрешение за търговия с медицински изделия; 

13. „Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническа оферта) в съответствие 

с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „б“ ППЗОП  - на хартиен и електронен носител),. 

 

8. Предложение вх.№527 от „Перфект Медика“ООД. Офертата е за обособена 

позиция №1 лабораторни консумативи за клинична лаборатория. Офертата е 

представена в непрозрачен кафяв плик съдържащ папка с документи и плик с 

ненарушена цялост озаглавен „Ценови параметри. Участника е посочил адрес за 

кореспондениця, предмета на поръчката и номенклатурните единици, за които 

подава оферта върху плика с ценовата оферта. Всички членове на комисията 

подписаха техническото предложение на всяка страница и плика с ценовото 

предложение. 



Комисията оповестява документите съдържащи се в папката и ще констатира дали 

отговарята на изискванията на възложителя посочен в документацията раздел VI. 

Съдържание на офертата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно 

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат. 

2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).3. 

Административна справка – по приложения образец, оригинал с подпис и мокър 

печат; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проложения проект на договор и приемане 

на последните - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана 

непрозрачна опаковка; 

5. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП. 

6. Декларация за предлаганите от участника срокове; 

7. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, 

т. 4 от ЗОП. 

8. Каталог на предлаганите стоки.  

9. Доказателство за съответствие на оферираните медицинските изделия и/или 

консумативи с СЕ марка, съгласно Закона за медицинските изделия – валидна 

декларация за съответствие с СЕ марка, издадена от производителя или 

упълномощен представител, и валиден сертификат за СЕ марка издаден от 

нотифициран орган. Участникът е посочил за коя номенклатурна единица се отнася 

съответният документ.  

10. Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 
2008 или еквивалентен. 

11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата. 

12. Разрешение за търговия с медицински изделия;  

13. „Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническа оферта) в съответствие 

с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „б“ ППЗОП  - на хартиен и електронен носител),. 

 

9. Предложение вх.№528 от „БГ Мед“ООД за обособена позиция №3 – лабораторни 

консумативи.  

 

Съдържание на офертата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно 

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат. 

2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).3. 

Административна справка – по приложения образец, оригинал с подпис и мокър 

печат; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проложения проект на договор и приемане 

на последните - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана 

непрозрачна опаковка; 

5. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП. 

6. Декларация за предлаганите от участника срокове; 

7. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, 

т. 4 от ЗОП. 

8. описание на предлаганите стоки.  



9. Доказателство за съответствие на оферираните медицинските изделия и/или 

консумативи с СЕ марка, съгласно Закона за медицинските изделия – валидна 

декларация за съответствие с СЕ марка, издадена от производителя или 

упълномощен представител, и валиден сертификат за СЕ марка издаден от 

нотифициран орган. Участникът е посочил за коя номенклатурна единица се отнася 

съответният документ.  

 10. Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 

2008 или еквивалентен. 

11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата.  

12. „Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническа оферта) в съответствие 

с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „б“ ППЗОП  - на хартиен и електронен носител). 

13. Разрешение за търговия с медицински изделия.  

Офертата е представена в непрозрачен плик с документи и плик с ненарушена 

цялост озаглавен „Ценови параметри. Участника е посочил адрес за 

кореспондениця, предмета на поръчката и номенклатурните единици, за които 

подава оферта. Всички членове на комисията подписаха техничекското предложение 

на всяка страница и плика с ценовото предложение. Комисията оповестява 

документите съдържащи се в папката и ще констатира дали отговарят на 

изискванията на възложителя посочен в документацията раздел VI. Всички членове 

на комисията подписаха техническото предложение на всяка страница и плика с 

ценовото предложение. 

 

10. Предложение вх.№529 от „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ”ООД. Офертата е за 

обособена позиция №4. Офертата е представена в запечатана опаковка с 

документация и плик с ненарушена цялост озаглавен „Ценови параметри. Участника 

е посочил адрес за кореспондениця, предмета на поръчката и номенклатурните 

единици, за които подава оферта върху плика с ценовата оферта. Всички членове на 

комисията подписаха техническото предложение на всяка страница и плика с 

ценовото предложение. 

Комисията оповестява документите съдържащи се в папката и ще констатира дали 

отговарята на изискванията на възложителя посочен в документацията раздел VI. 

Съдържание на офертата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно 

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат. 

2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).3. 

Административна справка – по приложения образец, оригинал с подпис и мокър 

печат; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на проложения проект на договор; 

5. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП. 

6. Декларация за предлаганите от участника срокове; 

7. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, 

т. 4 от ЗОП. 

8. Каталог брошура и описание на предлаганите стоки.  

9. Доказателство за съответствие на оферираните медицинските изделия и/или 

консумативи с СЕ марка, съгласно Закона за медицинските изделия – валидна 

декларация за съответствие с СЕ марка, издадена от производителя или 



упълномощен представител, и валиден сертификат за СЕ марка издаден от 

нотифициран орган. Участникът е посочил за коя номенклатурна единица се отнася 

съответният документ.  

 10. Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 

2008 или еквивалентен. 

11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата.  
12. „Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническа оферта) в съответствие 

с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „б“ ППЗОП  - на хартиен и електронен носител). 

13. Разрешение за търговия с медицински изделия. 

 

С това приключва публичната част от заседанието и комисията ще продължи 

работата си на следващия ден. 

Ценовите предложения ще се съхраняват в касата на лечебното заведение до 

публичното им оповестяване. С това заседанието на комисията приключва. 

 

 

Председател   ....................................  д-р Малина Павлова   

 

Членове   ........................................ адв.Рая Стефанова 

 

.......................................  Ангел Ангелов  

  

...........................................  Албена Петрова 

 

...........................................  Господинка Гунова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


