
ПРОТОКОЛ № 1 

На 02.12.2015 г. от 11.00 часа се проведе публично заседание на комисия назначена със 

Заповед № РД-11-577/02.12.2015 г. на д-р Петър Москов - министър на здравеопазването, за 

провеждане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на  компютърна и офис техника за 

нуждите на Министерство на здравеопазването“. 

I. Състав на комисията: 

Председател: 

 Иво Янчев - главен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“,  

 

Членове:  

Евгени Цветков - държавен експерт в дирекция „АИОЧР“, експерт с професионална 

компетентност; 

Емил Малинов - държавен експерт в дирекция „АИОЧР“, експерт с професионална 

компетентност; 

Шенай Еминова – старши юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“, 

правоспособен юрист; 

Емануил Марков - главен експерт в дирекция „ИКПЗ“, експерт с професионална 

компетентност. 

Преди началото на заседанието и след запознаване със списъка на постъпилите оферти, 

всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки. Преди отваряне на офертите, комисията се запозна с утвърдената от Възложителя 

документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

II. Списък на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, по реда на тяхното подаване в деловодството на Министерство на 

здравеопазването. 

Констатирано бе, че в определения срок са постъпили 5 (пет) оферти по реда на тяхното 

постъпване, както следва: 

1. Оферта на “РЕЙБ“ ЕООД  - вх. № 26-01-278/27.11.2015 г., подадена в 16:13 ч., по 

позиция № 2; 

2. Оферта на “ГАМА/СОФИЯ” ЕООД - вх. № 26-01-282/01.12.2015 г., подадена в 16:10 

ч., по позиция № 1; 

3. Оферта на „ЛИРЕКС БГ“ ООД - вх. № 26-01-283/01.12.2015 г., подадена в 16:40 ч., по 

позиция № 4; 

4. Оферта на „ПАТОВ И ДЪЩЕРИ“ ЕООД - вх. № 26-01-284/01.12.2015 г., подадена в 

16:41 ч., по позиции №№ 1, 2 и  3; 

5. Оферта на „ЕЛИТ ПРЕС КЪМПАНИ“ ЕООД - вх. № 26-01-285/01.12.2015 г., подадена 

в 16:45 ч., по позиции №№ 1 и 2. 

Подадените оферти са представени в запечатани, надписани, непрозрачни пликове с 

ненарушена цялост. Оферти, постъпили след крайния срок няма. 

III. Отваряне на офертите 

При отварянето на офертите присъстваха представители на следните участници: 

1. Елизабета Башева- упълномощен представител на „Гама/София“ ЕООД; 

2. Борислав Илиев- упълномощен представител на „Патов и дъщери“ ЕООД. 

След легитимация на присъстващите представители на участниците, председателя на 

комисията запозна присъстващите с възложените със заповед № РД-11-577/02.12.2015 г. задачи на 

комисията и срокът за нейната работа. 

На основание чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, комисията отвори офертите по реда на тяхното 

постъпване и провери за наличието на три отделни запечатани плика. Офертите на всички 

участници съдържат три отделни запечатани плика. Плик № 3 с предлаганата цена и съдържащите 

се в Плик № 2 документи се подписаха от трима членове на комисията и от един представител на 



останалите участници. След това комисията отвори пликовете №1 -„Документи за подбор" на 

участниците и оповести документите, които се съдържат в тях. 

С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията, 

проведено на 20.03.2015 г. и тя продължи своята работа на закрити заседания. 

IV. Констатации на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП относно наличието и редовността на 

представените документи в плик № 1 „Документи за подбор" по позиции №№ 1, 2, 3 и 4 .  

След справка в Агенцията за хора с увреждания, Комисията констатира, че участниците: 

“РЕЙБ“ ЕООД, “ГАМА/СОФИЯ” ЕООД, „ПАТОВ И ДЪЩЕРИ“ ЕООД и „„ЕЛИТ ПРЕС 

КЪМПАНИ“ ЕООД са вписани в Регистър на специализираните предприятия и кооперации на 

хора с увреждания. След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане 

на документите в плик № 1 от офертите на участниците по реда на тяхното подаване. 

 

1. В Плик № 1 от офертата си за участие, участника “РЕЙБ“ ЕООД е представил всички 

изискуеми документи по обособена позиция № 3, които напълно отговарят на предварително 

обявените от Възложителя условия и се допуска до разглеждане на Плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката". 

2. В офертата си за участие, участника “ГАМА/СОФИЯ” ЕООД е представил документ 
за оторизиране на сервиз за гаранционна и следгаранционна поддръжка, издаден от фирмата 
производител на техниката  Дел Имърджинг Маркетс на името на Контракс ЕАД. В 

Документацията за участие, Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние 
на участниците съгласно ЗОП, т. 2.2.1. е записано, че  участника следва да представи документ 
за оторизиране на сервиз за гаранционна и следгаранционна поддръжка, издаден от фирмата 
производител на техниката или от оторизиран негов представител. Представеният документ 
упълномощава различен от участника субект. 

Предвид горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП комисията указва на 

участника да представи допълнително документи, с които да докаже, че отговаря на 

изискванията на Възложителя, както следва: 

 -  Документ за оторизиране на сервиз за гаранционна и следгаранционна поддръжка, издаден 
от фирмата производител на техниката или от оторизиран негов представител. 

3. В Плик № 1 от офертата си за участие, участника „ЛИРЕКС БГ“ ООД е представил 

всички изискуеми документи по обособена позиция № 1, които напълно отговарят на 

предварително обявените от Възложителя условия и се допуска до разглеждане на Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката". 

4. В офертата си за участие, участника „ПАТОВ И ДЪЩЕРИ“ ЕООД не е представил 

изискваното от възложителя копие на  валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с 

обхват, сходен с предмета на обществената поръчка и/ или обособената позиция, за която се 

участва. 

Предвид горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП комисията указва на 

участника да представи допълнително документи, с които да докаже, че отговаря на 

изискванията на Възложителя, както следва: 

 -  Заверено от участника копие на  валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с 

обхват, сходен с предмета на обществената поръчка и/ или обособената позиция, за която се 

участва 

5. В Плик № 1 от офертата си за участие, участника „ЕЛИТ ПРЕС КЪМПАНИ“ ЕООД е 

представил всички изискуеми документи по обособена позиция № 1, които напълно отговарят на 

предварително обявените от Възложителя условия и се допуска до разглеждане на Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката". 

 

Документите, които участниците следва да представят в срок от 5 /пет/ работни дни след 

получаване на настоящия протокол, се подават всеки работен ден до 17,30 ч. в Деловодството на 

Министерството на здравеопазването в запечатан непрозрочен плик с надпис Допълнителни 

документи по обществена поръчка с предмет: „Закупуване на  компютърна и офис техника за 

нуждите на Министерство на здравеопазването“ от участник  …………………………………

  



(изписва си наименованието на участника). За подадените допълнителни документи на 

участника се дава входящ номер.  

Комисията проведе едно закрито заседание на 02.12.2015 г. Настоящият протокол се състави 

в 1 /един/ екземпляр на 02.12.2015 г. 
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