ПРОТОКОЛ № 1

На 29.06.2020 г. от 15:00 часа в сградата на Министерство на здравеопазването
се проведе публично заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-11-288/29.06.2020 г.
на министъра на здравеопазването да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и
класира подадените оферти и да проведе електронен търг при спазването на реда предвиден
в чл. 89-91 от ЗОП по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна
система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна
система". Обществената поръчка е открита с Решение № РД-11-247 от 11.06.2020 год. На
основание § 137, ал. 1 (изм. ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) от Преходните и
Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените
поръчки до 1 януари 2021 г. Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" и
Централният орган за покупки за общините провеждат процедури за възлагане на
обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез използваните от тях
платформи, с изключение на изпращането на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП и
обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6 от ЗОП, което се извършва чрез платформата по
чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, съгласно графика по § 131, ал. 1 (наричан за краткост §137 от
ПЗЗИДЗОП). Министърът на здравеопазването в качеството му на Централен орган за
покупки в сектор "Здравеопазване", следва да прилага Електронната платформа, считано от
01.04.2020 г., в съответствие с т. 2, буква а) от Постановление № 332 от 13.12.2019 г. на
Министерски съвет (обн. в ДВ, бр. 99/2019 г.). Предвид изложеното до тук и в съответствие с
§ 12 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., настоящата обществена поръчка се
провежда при спазване на реда за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 год.
Състав на комисията:
Председател:
1. Румяна Ставрева, държавен експерт в дирекция „ОП“;
Членове:
2. Стефка Хлебарова, старши юрисконсулт в дирекция "ОП";
3. Маг. Фарм. Таня Гергинова – главен експерт в отдел „ЛП“;
4. Маг.-фарм. Орлин Недев, държавен експерт в отдел ,,Лекарствени
продукти“;
5. Маг. Фарм. Цветелина Попова – старши експерт в отдел „ЛП“;
Резервен председател:
Шенай Еминова, главен юрисконсулт в дирекция „ОП“;
Резервни членове:
Д-р Нели Таринска, началник на отдел ,,Лекарствени продукти“;
Д-р Светлана Райчева – държавен експерт в отдел „ЛП“;
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Биляна Къшева, главен експерт в дирекция „ОП“;
Кристина Костова, главен юрисконсулт в дирекция „ОП“;
Ботьо Ботев, главен експерт в отдел „ЛП“.
На откритото заседание взеха участие председателят и всички редовни членове
на комисията. Преди началото на заседанието и след запознаване със списъка с участниците
в обществената поръчка, председателят и всички членове на комисията подписаха
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за
обществени поръчки (ППЗОП). Преди отваряне на предложенията на участниците, подадени
електронно чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на
лечебните заведения в Република България (Електронната система), комисията се запозна с
утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка.
I.
Списък на предложенията на участниците в процедурата за възлагане на
обществена поръчка, по реда на тяхното подаване в Електронната система, подадени в
съответствие с чл. 49 – 50 от ППЗОП (отм.), във връзка с § 137 от ПЗРЗИДЗОП:
Констатирано бе, че в определения срок са постъпили 16 (седемнадесет) предложения от 10
(десет) участника, както следва:
16.
Предложение с № O482/19.06.2020 г. подадено от "ТЪРГОВСКА ЛИГАГАЦ" АД за обособена позиция № 2;
15.
Предложение с № O492/24.06.2020 г. подадено от "ТЪРГОВСКА ЛИГАГАЦ" АД за обособена позиция № 1;
14.
Предложение с № O498/25.06.2020 г. подадено от "МЕДОФАРМА" ЕООД за
обособена позиция № 1;
13.
Предложение с № O499/25.06.2020 г. подадено от "ФАРКОЛ" АД за
обособена позиция № 1;
12.
Предложение с № O500/25.06.2020 г. подадено от "ФАРКОЛ" АД за
обособена позиция № 2;
11.
Предложение с № О501/25.06.2020 г. подадено от "МЕДОФАРМА" ЕООД за
обособена позиция № 2;
10.
Предложение с № O504/25.06.2020 г. подадено от "ПРО ФАРМАЦИЯ"
ЕООД за обособени позиции № № 1 и 2;
9.
Предложение с № O505/25.06.2020 г. подадено от "СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД за обособени позиции № 1 и № 2;
8.
Предложение с № O509/25.06.2020 г. подадено от "ДАНСОН БГ" ООД за
обособена позиция № 2;
7.
Предложение с № O511/25.06.2020 г. подадено от "ДАНСОН БГ" ООД за
обособена позиция № 1;
6.
Предложение с № O513/26.06.2020 г. подадено от "ИНБИОТЕХ" ООД за
обособена позиция № 1;
5.
Предложение с № O517/26.06.2020 г. подадено от "ФЬОНИКС ФАРМА"
ЕООД за обособена позиция № 1;
4.
Предложение с № O518/26.06.2020 г. подадено от "ФЬОНИКС ФАРМА"
ЕООД за обособена позиция № 2;
3.
Предложение с № O521/26.06.2020 г. подадено от „МАРИМПЕКС-7“
ЕООД за обособени позиции №№ 1 и 2;
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2.
Предложение с № O520/26.06.2020 г. подадено от "МЕДЕКС" ООД за
обособена позиция № 1;
1.
Предложение с № О522/26.06.2020 г. подадено от "МЕДЕКС" ООД за
обособена позиция № 2;
Всички предложения са подадени в Електронната система. Електронната система не позволя
да бъдат подавани предложения след изтичане на крайния срок посочен в процедурата.
II.
Публично отваряне на регистрираните в Електронната система
предложения на участниците.
На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на
участниците, както и на средствата за масово осведомяване.
В съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ППЗОП (отм.), във връзка с § 137 от
ПЗРЗИДЗОП в рамките на публичното отваряне на постъпилите предложения публичните
действия на комисията можеше да бъдат проследявани в реално време на адрес:
https://cop.mh.government.bg както от регистрирани, така и от нерегистрирани в Електронната
система потребители. Неразделна част от настоящия протокол е извадената от системата
информация от публичните действия на комисията, визуализирани от Електронната система.
Председателят на комисията отвори постъпилите предложения чрез
Електронната система по реда на тяхното подаване и установи, че във всяко едно от тях се
съдържат и трите форми, които се генерират от Електронната система, а именно: Заявление
за участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. При отварянето на
всяка оферта, председателят на комисията отвори и съдържащите се в нея Заявленията за
участие и Технически предложения, комисията се увери, че Ценовите предложения са
заключени и не могат да бъдат отворени на този етап от процедурата.
С извършване на горните действия приключи публичното заседание на
комисията.
III.
Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор на закрити заседания,
проведени в периода от 29.06.2020 г. до 17.07. 2020 г. от комисията в редовния ѝ състав.
1.
Разглеждане документите представени от „ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГАЦ“ АД по
обособена позиция № 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор;
Комисията установи, че участникът е попълнил формата "Заявление за
участие", съдържаща се в Електронната система, но не е приложил ЕЕДОП към подаденото
от него предложение по обособена позиция № 2, а такъв се съдържа само към офертата
подадена по обособена позиция № 1.
Съгласно одобрената от възложителя документация "В случаите, в които
участникът подава предложение по повече от една обособена позиция, еЕЕДОП, който
подава се прикачва към заявлението за участие по обособената позиция с най-малък пореден
номер. Към заявлението за участие по останалите обособени позиции се прилага отделен
еЕЕДОП, само в случаите, когато за тази/тези обособена/и позиция/и участникът предвижда
да ползва подизпълнител/и и/или трето/и лице/а.". Като взе предвид, че така даденото от
възложителя указание е в съответствие с чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, комисията установи, че
същото е валидно само в случаите, в които участникът подава една оферта по двете
обособени позиции.
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Предвид установеното по-горе и на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП,
комисията указва на участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГАЦ“ АД, в срок до 5 (пет) работни
дни от получаването на настоящия протокол, да представи нов електронен ЕЕДОП изготвен
и подписан в съответствие с изискванията на възложителя по обособена позиция № 2.
2. Разглеждане документите представени от „ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГАЦ“ АД по
обособена позиция № 1 за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор;
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат са приложени електронно подписани ЕЕДОП и списък на
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Комисията установи, че форматът, в който е предоставен ЕЕДОП-а не
позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният електронен ЕЕДОП е
подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
След извършената проверка, комисията констатира, че представените от
участника документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска
до разглеждане на техническото предложение.
3.
Разглеждане документите представени от "МЕДОФАРМА" ЕООД по обособена
позиция № 1 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор;
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат е приложен електронно подписан ЕЕДОП и списък на
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Комисията установи, че форматът, в който е предоставен ЕЕДОП-а не
позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният електронен ЕЕДОП е
подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
След извършената проверка, комисията констатира, че представените от
участника документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска
до разглеждане на техническото предложение.
4.
Разглеждане документите представени от "ФАРКОЛ" АД по обособена
позиция № 1 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор;
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат са приложени ЕЕДОП и списък на всички задължени лица
по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Комисията установи, че форматът, в който е предоставен ЕЕДОП-а е XML,
както и че така представения формат, не е цифрово подписан от задължените лица по
смисъла на чл. 54, ал.2 и ал.3 от ЗОП.
Съгласно одобрената от възложителя документация за обществена поръчка в
раздел 2 „Образци на документи и указание за подготовката им“ в т.1.2. е записано следното
изискване: „Участниците следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, цифрово
подписан. Форматът в който се предоставя документът не следва да позволява
редактиране на неговото съдържание. Освен тази възможност, възложителят ще приеме
предоставянето на еЕЕДОП чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и
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подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. нар.
времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса,
към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.
При попълването и предоставянето на Единния европейски документ за обществени
поръчки в електронен вид, следва да са съобразени разпоредбите на чл. 41, чл. 43 и чл. 45 от
ППЗОП.
Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при
представянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF
формат.
Предвид установеното по-горе и на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП,
комисията указва на участника "ФАРКОЛ" АД, в срок до 5 (пет) работни дни от
получаването на настоящия протокол, да представи нов електронен ЕЕДОП изготвен и
подписан в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и одобрената от
възложителя документацията по обособена позиция № 1, а именно: участникът следва да
представи електронно подписан ЕЕДОП в PDF формат. Електронно подписания ЕЕДОП,
следва да съдържа изискуемата от възложителя информация, както и да бъда подписан от
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП с електронен подпис.
5.
Разглеждане документите представени от "ФАРКОЛ" АД по обособена
позиция № 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор;
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат са приложени ЕЕДОП и списък на всички задължени лица
по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Комисията установи, че форматът, в който е предоставен ЕЕДОП-а е XML,
както и че така представения формат, не е цифрово подписан от задължените лица по
смисъла на чл. 54, ал.2 и ал.3 от ЗОП.
Съгласно одобрената от възложителя документация за обществена поръчка в
раздел 2 „Образци на документи и указание за подготовката им“ в т.1.2. е записано следното
изискване: „Участниците следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, цифрово
подписан. Форматът в който се предоставя документът не следва да позволява
редактиране на неговото съдържание. Освен тази възможност, възложителят ще приеме
предоставянето на еЕЕДОП чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и
подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. нар.
времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса,
към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.
При попълването и предоставянето на Единния европейски документ за обществени
поръчки в електронен вид, следва да са съобразени разпоредбите на чл. 41, чл. 43 и чл. 45 от
ППЗОП.
Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при
представянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF
формат.
Предвид установеното по-горе и на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП,
комисията указва на участника "ФАРКОЛ" АД, в срок до 5 (пет) работни дни от
получаването на настоящия протокол, да представи нов електронен ЕЕДОП изготвен и
подписан в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и одобрената от
възложителя документацията по обособена позиция № 2, а именно: участникът следва да
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представи електронно подписан ЕЕДОП в PDF формат. Електронно подписания ЕЕДОП,
следва да съдържа изискуемата от възложителя информация, както и да бъда подписан от
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП с електронен подпис.
6. Разглеждане документите представени от "МЕДОФАРМА" ЕООД по обособена
позиция № 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор;
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат е приложен електронно подписан ЕЕДОП и списък на
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Комисията установи, че форматът, в който е предоставен ЕЕДОП-а не
позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният електронен ЕЕДОП е
подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
След извършената проверка, комисията констатира, че представените от
участника документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска
до разглеждане на техническото предложение.
7. Разглеждане документите представени от "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД по обособени
позиции №№ 1 и 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор;
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат са приложени електронно подписани ЕЕДОП-и за всяка
позиция поотделно и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от
ЗОП.
Комисията установи, че форматът, в който са предоставени ЕЕДОП-ите не
позволяват редактиране на тяхното съдържание. Представените електронни ЕЕДОП-и са
подписани от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
След извършената проверка, комисията констатира, че представените от
участника документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска
до разглеждане на техническите предложения и по двете обособени позиции.
8. Разглеждане документите представени от "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД по
обособени позиции №№ 1 и 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат са приложени електронно подписани ЕЕДОП-и за всяка
позиция поотделно и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от
ЗОП.
Комисията установи, че форматът, в който са предоставени ЕЕДОП-ите не
позволяват редактиране на тяхното съдържание. Представените електронни ЕЕДОП-и са
подписани от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
След извършената проверка, комисията констатира, че представените от
участника документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска
до разглеждане на техническите предложения и по двете обособени позиции.
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9. Разглеждане на документите представени от "ДАНСОН БГ" ООД по обособена
позиция № 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор.
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат е приложен електронно подписан ЕЕДОП.
Комисията установи, че форматът, в който е предоставен електронния ЕЕДОП
не позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният ЕЕДОП е подписан от
управителя на дружеството.
След извършената проверка, комисията констатира, че представените от участника
документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска до
разглеждане на техническото предложение.
10. Разглеждане на документите представени от "ДАНСОН БГ" ООД по обособена
позиция № 1 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор.
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат е приложен електронно подписан ЕЕДОП.
Комисията установи, че форматът, в който е предоставен електронния ЕЕДОП
не позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният ЕЕДОП е подписан от
управителя на дружеството.
След извършената проверка, комисията констатира, че представените от участника
документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска до
разглеждане на техническото предложение.
11. Разглеждане документите представени от "ИНБИОТЕХ" ООД по обособена
позиция № 1 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор;
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат е приложен електронно подписан ЕЕДОП.
Комисията установи, че форматът, в който е предоставен ЕЕДОП-а не
позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният електронен ЕЕДОП е
подписан от управителите на дружеството.
След извършената проверка, комисията констатира, че представените от
участника документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска
до разглеждане на техническото предложение.
12. Разглеждане документите представени от "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД по
обособена позиция № 1 за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат е приложен електронно подписан ЕЕДОП.
Комисията установи, че форматът, в който е предоставен ЕЕДОП-а не
позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният електронен ЕЕДОП е
подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

7|Page

След извършената проверка, комисията констатира, че представените от
участника документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска
до разглеждане на техническото предложение.
13.
Разглеждане документите представени от "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД по
обособена позиция № 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат е приложен електронно подписан ЕЕДОП.
Комисията установи, че форматът, в който е предоставен ЕЕДОП-а не
позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният електронен ЕЕДОП е
подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
След извършената проверка, комисията констатира, че представените от
участника документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска
до разглеждане на техническото предложение.
14. Разглеждане документите представени от „МАРИМПЕКС-7“ ЕООД по обособени
позиции №№ 1 и 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор.
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил
формата "Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в
прикачен файл в архивен формат са приложени електронно подписани ЕЕДОП-и за всяка
позиция поотделно.
Комисията установи, че форматът, в който са предоставени ЕЕДОП-ите не
позволяват редактиране на тяхното съдържание. Представените електронни ЕЕДОП-и са
подписани от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, включително
и от прокуриста на дружеството.
След извършената проверка, комисията констатира, че представените от
участника документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска
до разглеждане на техническите предложения и по двете обособени позиции.
15. Разглеждане на документите представени от "МЕДЕКС" ООД по обособена
позиция № 1 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор.
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил формата
"Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в прикачен файл в
архивен формат са приложени електронно подписани ЕЕДОП и списък на всички задължени
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Комисията установи, че форматът, в който е предоставен ЕЕДОП-а не позволява
редактиране на неговото съдържание. Представеният електронен ЕЕДОП е подписан от
единият от управителите на дружеството, към заявлението за участие е представена изрична
декларация от него, в която е посочено, че при изготвянето и подписването на ЕЕДОП
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на
останалите задължени лица.
След извършената проверка, комисията констатира, че представените от участника
документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска до
разглеждане на техническото предложение.

8|Page

16.
Разглеждане на документите представени от "МЕДЕКС" ООД по обособена
позиция № 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор.
В съответствие с изискванията на възложителят участникът е попълнил формата
"Заявление за участие", съдържаща се в Електронната система, към която в прикачен файл в
архивен формат са приложени електронно подписани ЕЕДОП и списък на всички задължени
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Комисията установи, че форматът, в който е предоставен ЕЕДОП-а не позволява
редактиране на неговото съдържание. Представеният електронен ЕЕДОП е подписан от
единият от управителите на дружеството, към заявлението за участие е представена изрична
декларация от него, в която е посочено, че при изготвянето и подписването на ЕЕДОП
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на
останалите задължени лица.
След извършената проверка, комисията констатира, че представените от участника
документи и информации отговарят на изискванията на възложителя и го допуска до
разглеждане на техническото предложение.
Участниците, следва да представят изисканите от комисията документи и
информация в срок от 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, чрез
Електронната система. Заседанията на назначената от възложителя комисия се проведоха в
периода от 29.06.2020 г. до 17.07. 2020 г., което комисията удостоверява с подписването на
настоящия протокол.
Председател:
23.7.2020 г.

X

Румяна Ставрева

Румяна Ставрева
държавен експерт в дирекция „ОП“
Signed by: RUMYANA STAVREVA STAVREVA

Членове:
23.7.2020 г.

X

23.7.2020 г.

X

Стефка Хлебарова

Стеф ка Хлебарова
старши юрисконсулт в дирекция "ОП"
Signed by: STEFKA VLADIMIROVA HLEBAROVA

Таня Гергинова

Фарм. Таня Гергинова
главен експерт в отдел „ЛП“
Signed by: Tanya Nikolova Gerginova

23.7.2020 г.

X

Орлин Недев

Маг.ф арм.Орлин Недев
държавен експерт в отдел „ЛП“
Signed by: Orlin Vasilev Nedev

23.7.2020 г.

X

Цветелина Попова

Маг. Фарм. Цветелина Попова
старши експерт в отдел „ЛП“
Signed by: Tsvetelina Antonova Popova
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