
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 
 

 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: 
mbalgab@gmail.com 

 
 

    Протокол № 1 /13.12.2018 год. 

Днес, 13.12.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Ад – гр. Габрово, 

се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-06-953/13.12.2018 г. на д-р 

Минко Михов – Представляващ МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за задача да 

разгледа, оцени и класира предложенията подадени за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Доставка на  3/три/ апарата за 

извършване на хемодиализа и предочистваща система при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. 

Габрово“, открита с Решение № 464/19.11.2018 г. и публикувано обявление в АОП с №  00748-

2018-0023/19.11.2018г. 

Заседанието започна в 13 :30 ч. 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  д-р Боян Киров – лекар Отделение по хемодиализа; 

Членове:  1. адв. Николай Миланов 

2. Милена Йорданова- икономист обществени поръчки Ръководител 

звено; 

     

 След като констатира, че комисията е в пълен състав, председателят на комисията 

откри заседанието за отваряне на офертите и запозна присъстващите със съдържанието на 

Заповед № РД-06-953/13.12.2018 г. на д-р Минко Михов – Представляващ МБАЛ „Д-р Тота 

Венкова” АД – Габрово за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

подадените оферти.  

Преди началото на заседанието председателят на комисията получи постъпилите оферти, 

като предаването им беше документирано съгласно изискванията на чл.48, ал.6 от 

Правилника за прилагане на ЗОП/ППЗОП/. 

До обявения краен срок за подаване на оферти/12.12.2018 г./ в деловодството на 

лечебното заведение са постъпили две предложения както следва: 

1. Вх. № 1/ 11.12.2018 г  09:10 ч – участник „Марвена Диагностика ” ЕООД 

2. Вх. № 2/ 12.12.2018 г. 12:50– участник „ Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД 

След крайния срок липсват  постъпили или върнати оферти. 

В обявеното време за отваряне на офертите не се явиха  представители на фирмите 

участници, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

След получаването на офертите, председателят и членовете на комисията, назначена от 

Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, попълниха и подписаха 

декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към: 

I. Отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка (оферта), оповестяване на 

нейното съдържание и проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ съгласно изискванията на чл.54 ал. 1-5 от ППОЗП. 



Участник № 1 „Марвена Диагностика ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ж.к. Младост, ул. Свети Киприян №44 е подал за обособена позиция № 1 и е 

представил офертата в запечатана опаковка. При отваряне на офертата на „Марвена 

Диагностика ” ЕООД се установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, след което трима 

членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.   

 

Участник № 2 „ Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. Габрово, ул. любен Каравелов № 26 е подал за обособена позиция № 1 и 2 и е 

представил офертата в запечатана опаковка. При отваряне на офертата на „Фрезениус 

Медикъл Кеър България” ЕООД се установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, след което 

трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.   

 

 

След извършване на гореописаните действия на комисията приключи публичната 

част на заседанието. На   21.12.2018 г комисията продължи работата си при закрити врати. 

 

ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 

Участник № 1 „Марвена Диагностика ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ж.к. Младост, ул. Свети Киприян №44 е подал за обособена позиция № 1 и е 

представил офертата в запечатана опаковка..  

Комисията направи следните констатации, относно редовността на представените  

документи от участник „Марвена Диагностика ” ЕООД: 

В предоставения от участника ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, 1б 

еЕДОП е посочил следните изпълнени доставки: 

1. МБАЛ Св.Николай Чудотворец ЕООД Лом – 01.10.2018-01.10.2019 – 29 000 лв  - 

Доставка на медицинска апаратура 

2. Община Самоков – 23.11.2017- 23.11.2018 г – 83 300 лв - Доставка на 

медицинска апаратура 

3. МБАЛ Пазарджик АД – 18.12.2017 – 18.12.2019 – 108 000 лв - Доставка на 

медицинска апаратура 

4. ДКЦ Свети Георги ЕООД, Пловдив – 06.12.2016 – 06.12.2017 -  151 000,00 лв 

Доставка на медицинска апаратура 

5. МБАЛ “Д-р Киро Попов- Карлово” ЕООД – 03.04.2013 – 03.09.2014 г - 2845400 

BGN - Доставка на специализирано медицинско оборудване за МБАЛ “Д-р Киро Попов-

Карлово” ЕООД 

 



Като доказателства участникът е представил и връзка към АОП 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=349939 – за изпълнена доставка за 

МБАЛ Пазарджик 

  

 Видно от предоставената информация в еЕЕДОП на участника комисията установи 

следното:  

1. Посочената изпълнена доставка при МБАЛ “Д-р Киро Попов- Карлово” ЕООД е 

за период 03.04.2013 – 03.09.2014 г., който срок е извън посоченото изискване, а именно 

Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или сходна с 

предмета на обществената поръчка и обема, съответно при участие за една, няколко или 

всички обособени позиции, изпълнена през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите. 

2. Посочената в МБАЛ Св.Николай Чудотворец ЕООД Лом доставка на медицинска 

апаратура е за период 01.10.2018-01.10.2019, който все още не е приключил.   

3. За посочената от участника изпълнена доставка в МБАЛ Пазарджик АД  и 

предоставената като доказателства връзка в АПО е видно, че предмета на поръчката е 

„Доставка на Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо, изготвяне на пълна 

проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация, обучение за работа с 

него и гаранционно поддържане“ , т.е. предмета не е идентичен или сходен съгласно 

заложените от възложителя изисквания, а именно Под „дейности, които са идентични или 

сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира доставка на апарати за хемодиализа 

за ОП1. 

  

 Във тази връзка и на основание  104, ал.4 от ЗОП и във връзка и чл.67, ал.5 и ал.6 от 

ЗОП Възложителят изисква от участника да предостави доказателства за извършените и 

посочени в ЕЕДОП доставки идентични или сходни с предмета на обществената поръчка и 

обема.  В случай, че посочените от участника в предоставения еЕЕДОП изпълнени доставки 

не са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, то той да представи нов 

коректно попълнен еЕЕДОП с посочване на поне една дейност, която да е идентична или 

сходна с предмета на обществената поръчка и обема и представяне на доказателства за 

извършените и посочените в ЕЕДОП доставки. 

Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет: „Доставка на  

3/три/ апарата за извършване на хемодиализа и предочистваща система при МБАЛ „Д-р 

Тота Венкова” АД гр. Габрово“ 

 

Участник № 2 „ Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. Габрово, ул. любен Каравелов № 26 е представил офертата в запечатана 

опаковка. Участникът е подал оферта за обособена позиция  1 Апарати за хемодиализа.  

Комисията направи следните констатации, относно редовността на представените  

документи от участник „ Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД:  

В предоставения от участника ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, 1б еЕДОП е 

посочил следните изпълнени доставки  на хемодиализни апарата и водочистваща система 



Същият следва да  представи доказателства за извършените и посочени в ЕЕДОП доставки 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка и обема.   

Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет „Доставка на  

3/три/ апарата за извършване на хемодиализа и предочистваща система при МБАЛ „Д-р 

Тота Венкова” АД гр. Габрово“ 

 

 

  Като взе предвид гореизложеното, комисията след заседание единодушно  

Р Е Ш И: 

І. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията следва да изпрати протокола на  

всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  

II. На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от датата на получаване 

на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие 

или липса на информация, следва да представят липсващите и/или други документи които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

С това закритото заседание на комисията приключи и Председателя на комисията го  

закри.  

Изпращането на протокола ще се осъществи на посочените от участниците 

електронни адреси за кореспонденция.  

С това комисията приключи своята работа на 27.12.2018г. в 16:00 часа и закри 

заседанието. 

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове 

на комисията: 

Председател: … ……………………………………..   

/ д-р Боян Киров – лекар Отделение по хемодиализа / 

Членове:  1. … ………………………………… 

/адв. Николай Миланов/ 

  2. ………… ……………………… 

/ Милена Йорданова- икономист обществени поръчки Ръководител 

звено / 

   

   

 


