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Изх. № 272/30.09.2019 г. 

 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

На 24.09.2019г., в 10,00 часа, в „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, бул."Македония" № 38, в изпълнение на Заповед № 
226/27.08.2019г. на Изпълнителния директор на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, се събра комисия в състав: 

 

Председател: д-р Марианка Павлова–н-к на клинична лаборатория в „Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение – София” ЕАД; 

Членове: 1.д-р Стефанка Бобчева– н-к микробиологична лаборатория в „Четвърта 

многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД; 

2. Незабравка Дачева - старши клиничен лаборант в "Четвърта многопрофилна болница за 

активно лечение-София" ЕАД; 

3.Мария Янакиева-биолог микробиологична лаборатория в "Четвърта многопрофилна болница 

за активно лечение-София" ЕАД; 

4. Нели Младенова -  лаборант микробиологична лаборатория в "Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение-София" ЕАД  за член на комисията. 

5. Мария Кръстева - адвокат; 

6. Маргарита Величкова -икономист ОП в "Четвърта многопрофилна болница за активно 

лечение-София" ЕАД 

 

Резервни членове: 

1. Мариана Футекова-лаборант клинична лаборатория в "Четвърта многопрофилна болница 

за активно лечение-София" ЕАД; 

2. Даниела Михайлова - лаборант в клинична лаборатория  в "Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение-София" ЕАД; 
 

със задача да разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на 
участниците в низходящ ред спрямо получените оценки в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на диагностични реактиви и консумативи за 
нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-
СОФИЯ” ЕАД. Обществената поръчка е открита с Решение №224/01.08.2019 г. на 
Изпълнителния директор на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД, публикувана в регистъра на АОП под № 00461-2019-0001. 

Комисията продължи с разглеждането на документите, свързани с личното състояние и 
критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки и установи 
следното: 

1. „АПР“ ООД–съгласно Критерии за подбор и документи за доказването им, 

Годност /правоспособност за упражняване на професионална дейност, Минимални изисквания 
към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност от 
обявлението на обществената поръчка се изисква участникът да притежава разрешение за 
търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция на лекарствата 
по реда на Глава пета от Закона за медицинскитеизделия  или от регулаторен орган на държава 
членка и да е вписан в Регистъра на Изпълнителната агенция по лекарствата на търговците на 
едро, получили разрешение за търговия с медицински изделия. Информацията относно 
минималното изискване към годността (правоспособността) за упражняванена професионална 
дейност участникът попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП. 

Участникът „АПР“ ООД не е посочил в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, 
т. 1 от ЕЕДОП номера наразрешението за търговия на едро с медицински изделия, издадено от 
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Изпълнителната агенция на лекарствата по реда на Главапета от Закона за медицинските 
изделия. 

Съгласно раздел ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности, т. 1 от обявлението 

и т. 1 от Технически и професионални способности: Минимални изисквания към техническите 
и професионални способности от документацията на обществената поръчка се изисква 
участникът Да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за 
последните три години от датата на подаване на офертата.  

Участникът„АПР“ ООД е посочил в ЕЕДОП раздел В: Технически и професионални 

способности следното: 
Описание 
Поръчката касае извършване на периодични доставки по предварителни заявки 
на медицински изделия и консумативи за нуждите на стационарните пациенти 
на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД 
Сума 
18682.79 BGN (Bulgarian Lev) 
Начална дата 
23-08-2019 

Крайна дата 
23-08-2019 

Получатели 
СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД 

Тези данни са в несъответствие с информацията в Регистъра на обществените поръчки 
за начална и крайна дата на тази изпълнена доставка, а именно 15.09.2017 г. и 
съответно15.09.2018 г. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да посочи в Част IV: Критерии за 

подбор, раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП номера на разрешението си за търговия на едро с 
медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция на лекарствата по реда на Глава 
пета от Закона за медицинските изделия, както и да попълни вярно информацията за начална и 
крайна дата на извършената доставка в раздел В: Технически и професионални способности в 
съответствие с изискванията на раздел ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности, т. 1 
от обявлението и т. 1 от Технически и професионални способности: Минимални изисквания 
към техническите и професионални способности от документацията на обществената поръчка, 
а именно участникът да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. 
 
2. „Гамидор България“ ООД - съгласно Критерии за подбор и документи за 

доказването им, Годност /правоспособност за упражняване на професионална дейност, 

Минимални изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност от обявлението на обществената поръчка се изисква участникът да 
притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната 
агенция на лекарствата по реда на Глава пета от Закона за медицинските изделия  или от 
регулаторен орган на държава членка и да е вписан в Регистъра на Изпълнителната агенция по 
лекарствата на търговците на едро, получили разрешение за търговия с медицински изделия. 
Информацията относно минималното изискване към годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност участникът попълва в Част IV: Критерии за подбор, 
раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП.   

Участникът „Гамидор България“ ООД не е посочил в Част IV: Критерии за подбор, 
раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП номера на разрешението за търговия на едро с медицински 
изделия, издадено от Изпълнителната агенция на лекарствата по реда на Глава пета от Закона 
за медицинските изделия. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да посочи в Част IV: Критерии за 

подбор, раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП номера на разрешението си за търговия на едро с 
медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция на лекарствата по реда на Глава 
пета от Закона за медицинските изделия.  
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3. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД–участникът е попълнил раздел Г: 

Специфични национални основания за изключване от ЕЕДОП като е отговорил с ДА на въпроса 
Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка? 

Специфични национални основания за изключване 
Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на държавата членка на възлагащия органили възложителя. Прилагат ли се 
специфични национални основания заизключване, които са посочени в обявлението или в 
документацията заобществената поръчка? 

След това в раздел Моля, опишете подробно участникът е заявил: 
Декларирам, че: - участникът не е свързано лице с друг участник в процедурата по 

смисъла на пар.2, т.44 от ДР на ЗОП между участници в процедурата (чл. 101, ал.11 от 

ЗОП); - за участникът няма наличие на обстоятелства по чл.3, т.8 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; - за участникът няма наличие на обстоятелства по чл.69 

ЗПКОНПИ. - за участникът може да бъде извършена идентификация и проверка на 

идентификацията, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпиране на пари 

способи. 

По този начин участникът е декларирал взаимно изключващи се обстоятелства.  
Ако за участника се прилагат специфични национални основания за изключване, които 

са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка и той отговори с ДА 

на въпроса в раздел Г: Специфични национални основания за изключване от ЕЕДОП, то следва 

да опише в раздел Моля, опишете подробно кои от тези основания, посочени в 
документацията, са налице съгласно т.2.5.1. Национални основания за отстраняване, а 

именно:  
Националните основания за отстраняване са:  

1. осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 

255а и чл. 256 - 260 НК;  

2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 

Кодекса на труда;  

3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност;  

4. наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в 
конкретна процедура;  

5. наличие на обстоятелство по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;  

6. обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 
Ако тези основания не са налице, участникът следва да отговори с НЕ на въпроса в 

раздел Г: Специфични национални основания за изключване от ЕЕДОП  
Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка? 

Специфични национални основания за изключване 
Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на държавата членка на възлагащия орган или възложителя. Прилагат ли се 
специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 
документацията за обществената поръчка? и да остави непопълнен раздел Моля, опишете 
подробно. 

„Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД е посочило в Част IV: Критерии за подбор, 
раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП номер на Разрешение за търговия на едро с медицински 
изделия № IV-П-T/МИ-282/02.02.2016г. Такъв номер на разрешение няма в Регистъра на 
издадените разрешения за търговия на едро с медицински изделия на Изпълнителната агенция 
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по лекарствата. Участникът има друг номер на разрешението с друга дата в този регистър, 
който обаче не е посочен правилно в ЕЕДОП-а. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да попълни правилно раздел Г: 
Специфични национални основания за изключване, както и да посочи в Част IV: Критерии за 

подбор, раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП номера на разрешението си за търговия на едро с 
медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция на лекарствата по реда на Глава 
пета от Закона за медицинските изделия.  

 
4. „Медиклим“ ЕООД е представило ЕЕДОП-и, подписани от двамата управители 

на дружеството, в които липсва раздел Г: Специфични национални основания за 

изключване. Възложителят е посочил в обявлението и в документацията на обществената 
поръчка специфични национални основания за отстраняване, а именно: 

Националните основания за отстраняване са:  

1. осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 

255а и чл. 256 - 260 НК;  

2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 

Кодекса на труда;  

3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност;  

4. наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в 
конкретна процедура;  

5. наличие на обстоятелство по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;  

6. обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

като е изискал При подаване на офертата участникът да декларира липсата на 

основание за отстраняването му от участие в процедурата посредством Единния европейски 

документ за обществени поръчки, предоставен в електронен вид по образец. 

Участникът не е попълнил образеца на ЕЕДОП, предоставен от възложителя в 
електронен вид, в който съществува раздел Г: Специфични национални основания за 
изключване. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, предоставен от възложителя в 
електронен вид, в който да попълни раздел Г: Специфични национални основания за 

изключване. 
 

5. «ОПТИМ КО»  ООД – участникът е представил 2 броя електронно подписани 
ЕЕДОП, които обаче не са попълнени в нито един раздел. 

Участникът следва да представи нов подписан електронно ЕЕДОП с попълнени всички 
раздели съгласноУказанията за попълване на еЕЕДОП от документацията на обществената 
поръчка. 

 
6. „Топ-Диагностика” ООД е представило ЕЕДОП, подписани от двамата 

управители на дружеството, в който липсва раздел Г: Специфични национални основания за 

изключване. Възложителят е посочил в обявлението и в документацията на обществената 
поръчкаспецифични национални основания за отстраняване, а именно: 

Националните основания за отстраняване са:  

1. осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 

255а и чл. 256 - 260 НК;  

2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 

Кодекса на труда;  

3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност;  
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4. наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в 
конкретна процедура;  

5. наличие на обстоятелство по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;  

6. обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

като е изискал При подаване на офертата участникът да декларира липсата на 

основание за отстраняването му от участие в процедурата посредством Единния европейски 

документ за обществени поръчки, предоставен в електронен вид по образец. 

Участникът не е попълнил образеца на ЕЕДОП, предоставен от възложителя в 
електронен вид, в който съществува раздел Г: Специфични национални основания за 
изключване. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, предоставен от възложителя в 
електронен вид, в който да попълни раздел Г: Специфични национални основания за 

изключване. 
 

7. „Химтекс“ ООД - участникът е попълнил раздел Г: Специфични национални 

основания за изключване от ЕЕДОП като е отговорил с ДА на въпроса  
Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка? 

Специфични национални основания за изключване 
Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на държавата членка на възлагащия орган или възложителя. Прилагат ли се 
специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 
документацията за обществената поръчка? 

След това в раздел Моля, опишете подробно участникът е заявил: 
За представлявания от мен участник "Химтекс" ООД не са налице основанията за 

отстраняване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка. 

По този начин участникът е декларирал взаимно изключващи се обстоятелства.  
Ако за участника се прилагат специфични национални основания за изключване, които 

са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка и той отговори с ДА 
на въпроса в раздел Г: Специфични национални основания за изключване, то следва да опише в 

раздел Моля, опишете подробно кои от тези основания, посочени в документацията, са 
налице съгласно т. 2.5.1. Национални основания за отстраняване, а именно:  

Националните основания за отстраняване са:  

1. осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 

255а и чл. 256 - 260 НК;  

2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 

Кодекса на труда;  

3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност;  

4. наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в 
конкретна процедура;  

5. наличие на обстоятелство по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;  

6. обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 
Ако тези основания не са налице, участникът следва да отговори с НЕ на въпроса в 

раздел Г: Специфични национални основания за изключване от ЕЕДОП  
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Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в 
обявлението или в документацията за обществената поръчка? 

Специфични национални основания за изключване 
Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на държавата членка на възлагащия орган или възложителя. Прилагат ли се 
специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 
документацията за обществената поръчка?и да остави непопълнен раздел Моля, опишете 
подробно. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да попълни правилнораздел Г: 
Специфични национални основания за изключване. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП комисията уведомява участниците с настоящия 
протокол ив срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да 
представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. 

 
КОМИСИЯ: 

 

Председател:.................................( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

Членове: 1……………………….(На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

2…………………….....(На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

3…………………….....(На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

4…………………….....(На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

5.....................................( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

6.....................................( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

 

 
 

 

Дата: 30.09.2019 г. 


