
ПРОТОКОЛ № 2 / 23.09.2015 г.

Днес, 23.09.2015 г., в 13:00 ч., в сградата на „КОЦ -  Пловдив” ЕООД, находяща се в 
гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 15а, се събра Комисия за провеждане на открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на
високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на 
„КОЦ -  Пловдив” ЕООД по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: Извършване на имунохистохимични изследвания 
Обособена позиция № 2: Извършване на сцинтиграфии 
Обособена позиция № 3: Извършване на клинично-химични изследвания 
Обособена позиция № 4: Извършване на микробиологични изследвания 
Обособена позиция № 5: Извършване на имунохематологични изследвания 
Обособена позиция № 6: ФИД и кръвно-газов анализ
Обособена позиция № 7: Извършване на изследвания по медицинска генетика”, назначена 

със Заповед № 210/15.09.2015 г. на Управителя на „КОЦ -  Пловдив” ЕООД, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Панайотова -  Юрисконсулт в „КОЦ -  Пловдив" ЕООД

ЧЛЕНОВЕ:
1. Екатерина Манчева -  икономист „Обществени поръчки” в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД;
2. д-р Яна Пиргова -  началник ОКП в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД;
3. Стоянка Георгиева -  ст.медицински лаборант в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД;
4. Гита Славова -  Мирчева -  и.д. гл. медицинска сестра в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД.

РЕЗЕРВЕНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Таня Дъвкова -  зам.гл. счетоводител в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД;
2. адв. Юлиан Ковачев -  външен юридически консултант в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД.

Комисията констатира, че няма промени в декларираните по чл. 35 от ЗОП данни и 
следователно следва да продължи работата си в същия състав.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1 „Документи за подбор” 
за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя по реда на постъпване на 
офертите във входящия регистър, както следва:

1. УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД -  оферта с вх. № 1816/14.09.2015 г., 13:41 ч.
След като подробно се запозна със съдържащите се в Плик № 1 документи на Участника, 

Комисията констатира:
1.1. Възложителят в документацията за участие е изискал в т. 8.7.1., 8.7.2., 8.7.3., 8.7.4.,

8.7.5., 8.7.6. и 8.7.7., за всяка обособена позиция -  № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7 в т. 1. 
„Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години -  2012 г., 2013 г. и 2014 г., 
които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на 
удостоверение/я, издадено/ни от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата”. Участникът е 
представил списък на услугите, придружен от ксерокопия на договори, в които страна е 
УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, всеки от които с различна дата от 2014 г. Представеното не 
отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Документацията за участие.

Участникът УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД следва да представи в законно установения срок 
Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години -  2012 г., 2013 г. и 2014 г., 
които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на 
удостоверение/я, издадено/ни от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

1.2. Възложителят в документацията за участие е изискал в т. 8.7.1., 8.7.2., 8.7.3., 8.7.4.,
8.7.5., 8.7.6. и 8.7.7., за всяка обособена позиция -  № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7 в т. 2 
„Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на медицинските 
изследвания”. Участникът не е представил такова описание за никоя от обособените позиции, за 
които участва -  № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7.
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Участникът УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД следва да представи в законно установения срок 
„Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на медицинските 
изследвания” за всяка от обособените позиции, за които участва -  № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 
и № 7.

1.3. Възложителят в документацията за участие е изискал в т. 8.7.2., т. 3 „Актуална 
лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издадена от 
Агенция за ядрено развитие -  заверено от участника копие” за обособена позиция № 2. 
Участникът не е представил такава.

Участникът УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД следва да представи в законно установения срок 
„Актуална лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, 
издадена от Агенция за ядрено развитие -  заверено от участника копие”.

На основание чл.68, ал.9 от ЗОП участникът следва да представи на Комисията в срок от 5 
/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол непредставените документи по т.1.1, 
т.1.2 ит.1.3

Комисията констатира наличие и редовност на останалите документи, представени в плик
№1.

2. СМДЛ „Хисто 2000” ЕООД -  оферта с вх. № 1817/14.09.2015 г., 13:43 ч.
Констатации на Комисията относно наличието и редовността на представените документи 

в Плик № 1 от участника СМДЛ „Хисто 2000” ЕООД:
Към настоящият етап от процедурата Комисията констатира пълно наличие и съответствие 

на представените от участника документи в Плик № 1 с изисканите от Възложителя такива, 
поради което допуска СМДЛ „Хисто 2000” ЕООД до следващ етап от провеждане на 
процедурата.

Комисията на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП натоварва Председателя си да изпрати на 
посочените в офертите факс номера на участниците и да публикува на интернет страницата на 
Възложителя в раздел „Профил на купувача” настоящия протокол с констатациите на 
Комисията.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП Комисията определя срок от 5 (пет) работни дни, 
считано от датата на получаване на този протокол, за представяне на съответните изискани 
документи.

Комисията определя следващото си заседание за 06.10.2015 г. -  13:00 ч.
С това Комисията приключи днешното си заседание в 16:00 часа.
Настоящият протокол се състави на 23.09.2015 година и се подписа от Председателя и
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