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П Р О Т О К О Л  № 3/12.02.2020г. 
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  

за констатации на комисията  

 

 

Днес, на 12.02.2020 год. в 11:00 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. ная Изпълнителния директор на лечебното заведение, в качеството му на 

публичен възложител по смисъла на ЗОП,  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 своето поредно заседание. 

 

I. Председателят на комисията съобщи, че в деловодството на лечебното заведение са 

постъпили три запечатани плика от участниците: 

 „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД,  с Вх. № ПД – 03 – 31/29.01.2020г; 

 „ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, с Вх. № ПД – 03 – 32/ 30.01.2020г;  

 „РИДАКОМ“ ЕООД, с Вх. ПД – 03 – 33/30.01.2020г.; 

 

Комисията установи, че всички постъпили документи от участниците са в срока, определен 

от комисията с предходен протокол – пет работни дни от получаване от участниците на Протокол 

1/11.12.2019г.  

1. Комисията разгледа представените от участниците документи и CD и установи 

следното: 

1.1. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД е представил  еЕЕДОП на  диск, в който, в поле - За 

поръчки за доставки: „Сертификати от институции по контрол на качеството„ участникът 

е посочил, че притежава „Сертификат за одобрение на Системата за управление на 

качеството № 10196046, издаден от Лойдс Регистър ЕМЕА на „Перфект Медика“ ООД съгласно 

стандарт BS EN ISO 9001:2015 EN ISO 9001:2015 ISO 9001:2015, издаден на 7 юни 2019г., 

валиден до 06 юни 2022 г. с обхват: “Дистрибуция на ин-витро Диагностични реактиви, 

консумативи, лабораторни реактивии апаратура за клинична и аналитична лаборатория. 

Сервиз на апаратура за клинична и аналитична лаборатория.“; Декларации за съответствие 
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от производителите на оферираните медицински изделия;Издаден(о) отЛойдс Регистър 

ЕМЕА“. 

С оглед горните констатации комисията приема, че участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ 

ООД е изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/11.12.2019г. и го допуска до 

последващо участие в процедурата по ЗОП. 

 

1.2. „ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД е представил заверено копие с гриф „Вярно с 

оригинала“ на Сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 

9001:2015, валиден до 26.10.2022 г. Участникът е представил и еЕЕДОП на диск, в който, в 

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

участникът е посочил, че притежава цитирания сертификат, издаден от СЖС България ЕООД -  

сертификация от 14.12.2004г., с обхват: търговско представителство, внос, маркетинг и 

разпространение на медицински продукти и лабораторни системи. Технически поддръжка, 

гаранционно и следгаранционно обслужване. Валидност на сертификата до 26.10.2022г. 

С оглед горните констатации комисията приема, че участника „ТОП ДИАГНОСТИКА“ 

ООД е изпълнил указанията на комисията от Протокол № 1/11.12.2019г. и го допуска до 

последващо участие в процедурата по ЗОП. 

 

1.3. „РИДАКОМ“ ЕООД е представил еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. 

подпис от управителя Дечо Петров Дечев. 

След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Дечо Петров 

Дечев. 

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 информация във 

връзка с процедурата и специфичните национални основания за изключване.  

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

безсрочно разрешение за търговия на едро с медицински изделия рег № IV-Р-Т/МИ 498 от 

17.07.2009 и е вписан в търговския регистър.  

               В раздел В: Технически и професионални способности, участникът е декларирал 

изпълнена доставка на реактиви и консумативи за лабораториите на УМБАЛ Александровска; 

Сума 122 929лв., Начална дата 10-04-2017 - Крайна дата 10-04-2019;  

         В поле „Управление на веригата на доставка“ участникът е декларирал , че осигурява и 

поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ, каквото е 

изискването на възложителя в т. 3.2 на стр. 14 от утвърдената документация. 

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 BG16/93060, изд. на 

15.08.2018, валиден до 14.08.2021“.  

В раздел В: „Технически и професионални способности“, в поле - „Управление на веригата 

на доставка“, осигурява и подъдржа ли участникът документирана система, съгласно 

изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.  
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Комисията приключи своята работа на 13.02.2020г. 

 

Комисия: 

 

Председател: 

1. Проф. Красимира Халачева ................................... 
 
Членове: 

2. Проф. Грозданка Лазарова ..................................... 

3. д-р Кони Иванова  .................................................. 

4. д-р Красимира Нанчева ......................................... 

      5. Катерина Бисерова Чалъкова ................................. 

 


