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П Р О Т О К О Л   № 2/28.01.2020г. 
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  

за констатации на комисията  
 

 
Днес, на 28.01.2020 год. в 14:30 часа, комисията за провеждане на открита процедура 

по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви, 
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична 
патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология за дейността на УМБАЛ 
„Проф. Д-р Ст. Киркович” АД , гр.Стара Загора”, назначена със Заповед № РД-10-
863/10.12.2019 год, в следния състав: 

 

Председател: 

1. Проф. Красимира Халачева –  началник Лаборатория по Клинична имунология 
 
Членове: 

2. Проф. Грозданка Лазарова - началник Лаборатория по Микробиология 

3. д-р Кони Иванова  – Клиника по обща и клинична патология 

4. д-р Красимира Нанчева – началник Клинична лаборатория 

      5. Адв. Татяна Кекевска – външен експерт 

Резервни членове: 

1. Ваня Богданова – ръководител ЗОП 

2. Катерина Бисерова Чалъкова – юрисконсулт ЗОП 

 

проведе свое извънредно, второ заседание. 

 

На това заседание комисията установи следното: 

 І. След изпращането на Протокол № 1/27.01.2020г. на всички участници в процедурата, 

на стр. 13 от цитирания протокол, след описанието на декларациите, представени от 

участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, са описани декларираните в еЕЕДОП данни за личното 

състояние и критериите за подбор от участника „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ ООД. Тази 

техническа грешка е допусната при пренасянето на данните от еЕЕДОП участника 

„ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ ООД в съставения протокол № 1/27.01.2020г. 

II. След изпращането на Протокол № 1/27.01.2020г. на всички участници в 

процедурата, на стр. 14 от  цитирания  протокол, след описанието на декларациите,, 

представени от участника „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ ООД са описани декларираните в 

еЕЕДОП данни за личното състояние и критериите за подбор от участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ 

ЕООД. Тази техническа грешка е допусната отново при пренасянето на данните от еЕЕДОП 

участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД в съставения протокол № 1/27.01.2020г. 

 

 Поради констатираната и описана по-горе техническа грешка в Протокол № 

1/27.01.2020г., комисията допуска поправка на  допусната техническа грешка в текста на 

стр. 13 от Протокол 1/27.01.2020г., като вместо:  

 

 “ След разглеждане на предоставения от участника еЕЕДОП комисията установи: 

В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 
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информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А: Годност участникът е декларирал 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, рег.№ IV-P-T/ МИ-247/09.01.2008. и е 

вписан в търговския регистър. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 

следните изпълнени доставки: 

 Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи Сума 112388 

BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 18-09-2015 Крайна дата 18-09-2016 Получатели УМБАЛ 

"Свети Георги", гр.Пловдив 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: 

Сертификат по ISO9001:2015 на Гамидор България ООД, Сертификат №QMS110506-03. 

Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 

В поле „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ 

участникът е декларирал, че притежава Сертификат ISO 9001: 2015, с обхват: Внос, 

продажба, инсталиране и сервиз на медицинско оборудване, обзавеждане и апатарура, 

инструменти и консумативи, апарати със специфични функции и приложения, Издаден на 

25.03.2019 г. от QS Zurich AG.“ , 

 

  текстът следва да се чете по следния начин: 

 

„В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А: Годност участникът е декларирал 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег.№ BG/WDA/ MD-0113 от 

06.03.2019 г. и е вписан в търговския регистър. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 

следните изпълнени доставки: 

 Доставка на медицински консумативи на МУ-МФ - Деканат гр. София; Сума 

2286.00 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 14-06-2019 - Крайна дата 26-08-2019; Получател: 

Медицински университет София, Медицински факултет, ул. "Г.Софийски" 1, Мирослава 

Новкова; 

 Доставка на реактиви за трансфузионна хематология за СБАЛОТ Витоша   

ЕООД; Сума 119.10 BGN (Bulgarian Lev; Начална дата 18-03-2019 - Крайна дата 18-03-2019; 

Получател: СБАЛОТ Витоша ЕООД, гр.София, бул. Симеоновско шосе 108 Б, Д-р Орлин 

Филипов; 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: В ЕЛПАК 

ЛИЗИНГ ЕООД е въвела и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 

82, ал. 4 от ЗМИ (ERP система). 

Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 
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В поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството“ участникът е отбелязъл с „да“, че притежава серификат от изнститут по 

контрол на качество. 

В поле „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ 

участникът е с „да“, че притежава серификат. 

 

 

Поради констатираната и описана по-горе техническа грешка в Протокол № 

1/27.01.2020г., комисията допуска поправка на  допусната техническа грешка в текста на 

стр. 14 от Протокол 1/27.01.2020г., като вместо: 

 

„В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 

информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А: Годност участникът е декларирал 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег.№ BG/WDA/ MD-0113 от 

06.03.2019 г. и е вписан в търговския регистър. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 

следните изпълнени доставки: 

 Доставка на медицински консумативи на МУ-МФ - Деканат гр. София; Сума 

2286.00 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 14-06-2019 - Крайна дата 26-08-2019; Получател: 

Медицински университет София, Медицински факултет, ул. "Г.Софийски" 1, Мирослава 

Новкова; 

 Доставка на реактиви за трансфузионна хематология за СБАЛОТ Витоша   

ЕООД; Сума 119.10 BGN (Bulgarian Lev; Начална дата 18-03-2019 - Крайна дата 18-03-2019; 

Получател: СБАЛОТ Витоша ЕООД, гр.София, бул. Симеоновско шосе 108 Б, Д-р Орлин 

Филипов; 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: В ЕЛПАК 

ЛИЗИНГ ЕООД е въвела и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 

82, ал. 4 от ЗМИ (ERP система). 

Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 

В поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството“ участникът е отбелязъл с „да“, че притежава серификат от изнститут по 

контрол на качество. 

В поле „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ 

участникът е с „да“, че притежава серификат.“ 

 

  текстът следва да се чете по следния начин: 

 

„В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията, 

свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на 
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информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна 

информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за 

изключване. 

В Част IV: Критерии за подбор,  раздел А: Годност участникът е декларирал 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег.№ BG/WDA/ MD-0113 от 

06.03.2019 г. и е вписан в търговския регистър. 

В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал 

следните изпълнени доставки: 

 Доставка на медицински консумативи на МУ-МФ - Деканат гр. София; Сума 

2286.00 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата 14-06-2019 - Крайна дата 26-08-2019; Получател: 

Медицински университет София, Медицински факултет, ул. "Г.Софийски" 1, Мирослава 

Новкова; 

 Доставка на реактиви за трансфузионна хематология за СБАЛОТ Витоша   

ЕООД; Сума 119.10 BGN (Bulgarian Lev; Начална дата 18-03-2019 - Крайна дата 18-03-2019; 

Получател: СБАЛОТ Витоша ЕООД, гр.София, бул. Симеоновско шосе 108 Б, Д-р Орлин 

Филипов; 

В поле  „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал: В ЕЛПАК 

ЛИЗИНГ ЕООД е въвела и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 

82, ал. 4 от ЗМИ (ERP система). 

Участникът е отбелязал с „да“, че при необходимост ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не е необходимо да са придружени от 

сертификати за автентичност. 

В поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на 

качеството“ участникът е отбелязъл с „да“, че притежава серификат от изнститут по 

контрол на качество. 

В поле „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ 

участникът е с „да“, че притежава серификат.“ 

 

Препис от настоящия протокол да бъде изпратен до електронните адреси на всички 

участници в процедурата, както и да бъде публикуван в профила на купувача, в електронното 

досие на процедурата. 

 

 

 

Комисия: 

 

Председател: 

1. Проф. Красимира Халачева ............./П/...................... 
 
Членове: 

2. Проф. Грозданка Лазарова .............../П/...................... 

3. д-р Кони Иванова  ...................../П/............................. 

4. д-р Красимира Нанчева ............../П/........................... 

      5. Катерина Бисерова Чалъкова ........../П/....................... 

 


