
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 /25.04.2018 год. 

Днес, 25.04.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Ад – гр. Габрово, 

се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-06-345/25.04.2018 г. на д-р 

Николина Генева – ЗД ОАД за Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – 

Габрово съгласно Заповед № РД-06-340/25.04.2018 г, имаща за задача да разгледа, оцени и 

класира предложенията подадени за участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и 

медицински изделия за хемодиализа  за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. 

Габрово”, открита с Решение № 440/20.03.2018г. и публикувано обявление в АОП с №  00748-

2018-0007/20.03.2018г. 

Заседанието започна в 10:00 ч. 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  д-р Тотьо Йовчев – Началник отделение по нефрология и хемодиализа; 

Членове:  1. адв. Николай Миланов 

2. Милена Йорданова- икономист обществени поръчки Ръководител 

звено; 

  3. маг. Фарм. Кремена Цветкова - Аптека; 

  4. д-р Мария Ганчева – ЗДМД; 

   

 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-06-345/25.04.2018 г. на д-р Николина Генева – ЗД ОАД за Изпълнителен 

Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово съгласно Заповед № РД-06-

340/25.04.2018 г 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/24.04.2018 г./ в деловодството на 

лечебното заведение са постъпили шест предложения както следва: 

1. Вх. № СБ-06-01/ 23.04.2018 г 08:44 ч – участник „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД 

2. Вх. № СБ-06-02/23.04.2018 г 14:00 ч – участник „Интергаленика“ ООД 

3. Вх. № СБ-06-03/24.04.2018 г 08:48 ч – участник „Етропал Трейд“ ООД 

4. Вх. № СБ-06-04/ 24.04.2018 г. 08:50 ч – участник „ Екос Медика” ООД 

5. Вх. № СБ-06-05/24.04.2018 г 10:26 ч – участник „Софарма Трейдинг“ АД 

6. Вх. № СБ-06-06/24.04.2018 г 11:52ч – участник „Фрезениус Медикъл Кеър България“ 

ЕООД 

mailto:mbalgab@gmail.com


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„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ул. Бигла № 48, ет.5 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е 

подал оферта за ОП 6.01; 6.02; 7.01; 7.02; 7.03; 7.04; 8.01; 8.02; 8.03; 9.01; 9.02; 12.02; 12.03; 

12.04; 12.05; 13.03.  При отваряне на офертата на „Дъчмед Интернешанъл” 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 „Интергаленика“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 

ул. Напредък № 7 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта 

за ОП 5 и 14.02; 14.06.  При отваряне на офертата на „Интергаленика“ ООД  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 № 3 „Етропал Трейд“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе 

2180, бул. Руски 191 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за ОП 6.01; 6.02; 12.01; 12.02; 12.03; 12.04; 12.05.  При отваряне на офертата на 

„Етропал Трейд“ ООД 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 № 4 „Екос Медика” ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

Голям Братан № 8 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта 

за ОП 1 и ОП 3.  При отваряне на офертата на „Екос Медика” ООД 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 № 5 „Софарма Трейдинг“ АД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, 

ул. Лъчезар Станчев №5 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за ОП   7.01; 7.02; 7.03; 7.04; 12.01; 12.02; 12.03; 12.04. При отваряне на офертата на  

„Софарма Трейдинг“ АД 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 № 6 „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. Габрово, ул. Любен Каравелов № 26, ет.4  е представил офертата в запечатана 

опаковка.  Участникът е подал оферта за ОП 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 13.01; 13.02; 

13.03; 14.05;  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. В периода  05.06.2018 г – 08.06.2018 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 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ул. Бигла № 48, ет.5. Участникът е подал оферта за ОП 6.01; 6.02; 7.01; 7.02; 7.03; 7.04; 

8.01; 8.02; 8.03; 9.01; 9.02; 12.02; 12.03; 12.04; 12.05; 13.03.   Комисията направи следните 

констатации, относно редовността на представените  документи от участник  „Дъчмед 

Интернешанъл” ЕООД: 

В предоставения от участника електронен ЕЕДОП в Част II Информация за 

икономическия оператор, буква д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да 

получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни 

в съответната държава членка?, Участникът е посочил отговор НЕ. В същото време в 

част III Основания за изключване в  

 
- Плащане на данъци 

- Плащане на социалноосигурителни вноски 

Участникът е посочил, че не извършил нарушение свързани със задължения за плащането 

им. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците, по всяко време 

да предостави всички или част от документите, чрез които се доказва информацията 

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни  вноски 



посочена в ЕЕДОП. Във тази връзка участникът следва да представи нов коректно попълнен 

и цифрово подписан ЕЕДОП с коректно подадена информация в Част II Информация за 

икономическия оператор, буква д) или да представи удостоверение за платени 

социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на 

възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен 

достъп до национална база данни в съответната държава членка 

 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 

лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа  за нуждите на МБАЛ „Д-

р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”. 

 

Участник № 2 „Интергаленика“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 

ул. Напредък № 7 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта 

за ОП 5 и 14.02; 14.06.  Комисията направи следните констатации, относно редовността на 

представените  документи от участник  „Интергаленика“ ООД: 

 Офертата на участник  „Интергаленика“ ООД съдържа всички изискуеми документи 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение. 

 

Участник № 3 „Етропал Трейд“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе 

2180, бул. Руски 191 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за ОП 6.01; 6.02; 12.01; 12.02; 12.03; 12.04; 12.05. Комисията направи следните 

констатации, относно редовността на представените  документи от участник  „Етропал 

Трейд“ ООД: 

Офертата на участник  „Етропал Трейд“ ООД съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение.  

 

Участник № 4 „Екос Медика” ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

Голям Братан № 8 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта 

за ОП 1 и ОП 3. Комисията направи следните констатации, относно редовността на 

представените  документи от участник  „Екос Медика” ООД: 

 Предоставения в офертата електронен ЕЕДОП е попълнен коректно и предоставен 

и в PDF формат, но същият не е подписан съгласно изискванията на Възложителя, аименно: 

„Възложителят изисква предоставения еЕЕДОП да е подписан с електронен подпис и 

приложен на оптичен носител към пакета документи /в опаковката по настоящата 



процедура на СД заедно с таблицата за техническо съответствие/. При предоставяне на 

еЕЕДОП, попълнен през системата на ЕК за еЕЕДОП, с електронен подпис следва да бъде 

подписан файла в PDF формат. Форматът, в който се предоставя документът не може да 

позволява редактиране на неговото съдържание.“ 

 Участникът следва да предостави нов коректно цифрово подписан ЕЕДОП. 

 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 

лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа  за нуждите на МБАЛ „Д-

р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”. 

 

Участник № 5 „Софарма Трейдинг“ АД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, 

ул. Лъчезар Станчев №5 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал 

оферта за ОП   7.01; 7.02; 7.03; 7.04; 12.01; 12.02; 12.03; 12.04.  Комисията направи следните 

констатации, относно редовността на представените  документи от участник  „Софарма 

Трейдинг“ АД:  

Офертата на участник  „Софарма Трейдинг“ АД  съдържа всички изискуеми документи 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение.  

 

Участник № 6 „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. Габрово, ул. Любен Каравелов № 26, ет.4  е представил офертата в запечатана 

опаковка.  Участникът е подал оферта за ОП 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 13.01; 13.02; 

13.03; 14.05;  Комисията направи следните констатации, относно редовността на 

представените  документи от участник  „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД:  

Предоставения в офертата електронен ЕЕДОП е попълнен коректно и предоставен и в PDF 

формат, но същият не е подписан съгласно изискванията на Възложителя, аименно: 

„Възложителят изисква предоставения еЕЕДОП да е подписан с електронен подпис и 

приложен на оптичен носител към пакета документи /в опаковката по настоящата 

процедура на СД заедно с таблицата за техническо съответствие/. При предоставяне на 

еЕЕДОП, попълнен през системата на ЕК за еЕЕДОП, с електронен подпис следва да бъде 

подписан файла в PDF формат. Форматът, в който се предоставя документът не може да 

позволява редактиране на неговото съдържание.“ 

 Участникът следва да предостави нов коректно цифрово подписан ЕЕДОП. 

 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 

лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа  за нуждите на 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 08.06.2018г. в 12:00 часа и закри 

заседанието. 

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

на комисията: 

Председател: ………………………………………..  

/ д-р Тотьо Йовчев – Началник отделение по нефрол. и хемодиализа / 

Членове: 1. ……………………………………

/адв. Николай Миланов/ 

2. …………………………………

/ Милена Йорданова- икономист обществени поръчки Ръководител 

звено / 

3. …………………………………

/ маг. Фарм. Кремена Цветкова - Аптека / 

4. …………………………………

/ д-р Мария Ганчева – ЗДМД / 


