
ПРОТОКОЛ № 1/14 .12 .2016  г.

от разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите оферти за провеждане на 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

специализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на
„КОЦ-Пловдив" ЕООД по обособени позиции”

Днес 14.12.2016 г. в 10:00 ч., в сградата на „Комплексен онкологичен център -  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 
специализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ- 
Пловдив” ЕООД по обособени позиции:
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 
Обособена позиция №8: Алергологични и вирусологични изследвания 
Обособена позиция №9: Извършване на ядрено-магнитен резонанс,
назначена със Заповед №326/14.12.2016г. на управителя на „КОЦ - Пловдив” ЕООД в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:адв. Елена Филева -  външен юридически консултант в „КОЦ - Пловдив"
ЕООД
ЧЛЕНОВЕ:
1. Екатерина Манчева - Икономист обществени поръчки в „КОЦ - Пловдив" ЕООД
2. Силвия Леонидова - и.д. гл. медицинска сестра в „КОЦ - Пловдив" ЕООД
3. д-р Мария Станилова - лекар Клинична лаборатория в „КОЦ - Пловдив" ЕООД
4. адв. Юлиан Ковачев - Външен юридически консултант в „КОЦ - Пловдив" ЕООД

РЕЗЕРВЕНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Милена Страхилова -  ст.медицинска сестра „ОКП" в „КОЦ - Пловдив" ЕООД,

На основание чл. 104 от ЗОП Комисията пристъпи към отварянето, проверката и 
разглеждането на постъпилите оферти за провеждане на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Извършване на специализирани медицински изследвания на 
амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ-Пловдив" ЕООД по обособени позиции", 
открита с Решение №233/02.11.2016 г, след като получи списъка по чл. 48, ал.6 от ППЗОП с 
участниците и подадените оферти.

След като списъка с участниците бе получен, Председателят на Комисията и всички 
членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира, че са заявили участие и са представили оферта четири 
участника, а именно:

№ по 
ред Участник вх.№ дата час

1 УМБАЛ „Св. Георги"ЕАД, гр. Пловдив 2310 09.12.2016 14:30



2 СМДЛ „Хисто 2000” ЕООД, гр. Пловдив 2316 12.12.2016 13:20

3 СМДЛ „Русев 91” ЕООД, гр. София 2322 12.12.2016 15:45
4 „ЦКВЗ - Пловдив" ЕООД, гр. Пловдив 2326 13.12.2016 11:20

Комисията започна работата си като на заседанието не присъстваха представители на 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 
на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка по реда чл. 54, 
ал. 2 от ППЗОП, съдържаща офертата и приложенията на участника и провери съответствието 
им с изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП.

1.Участника УМБАЛ „Св. Георги"ЕАД е подал оферта за обособени позиции № 2, 3, 4, 5, 6 и 
7.

При отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на УМБАЛ „Св. Георги''ЕАД се 
оповести нейното съдържание и се установи, наличието отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията положиха подписи върху плика 
"Предлагани ценови параметри" на този участник. Пристъпи се към полагане на подписи 
върху всички документи, съдържащи се в техническото предложение на участника от 
членовете на Комисията.

2. Участника СМДЛ „Хисто 2000” ЕООД е подал оферта за обособена позиция № 1.
При отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на СМДЛ „Хисто 2000” ЕООД се 

оповести нейното съдържание и се установи, наличието отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията положиха подписи върху плика 
"Предлагани ценови параметри" на този участник. Пристъпи се към полагане на подписи 
върху всички документи, съдържащи се в техническото предложение на участника от 
членовете на Комисията.

3. Участника СМДЛ „Русев 91” ЕООД е подал оферта за обособена позиция № 9.
При отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на СМДЛ „Русев 91” ЕООД се 

оповести нейното съдържание и се установи, наличието отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията положиха подписи върху плика 
"Предлагани ценови параметри" на този участник. Пристъпи се към полагане на подписи 
върху всички документи, съдържащи се в техническото предложение на участника от 
членовете на Комисията.

4. Участника „ЦКВЗ - Пловдив" ЕООД е подал оферта за обособена позиция № 8.
При отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на СМДЛ „Русев 91" ЕООД се 

оповести нейното съдържание и се установи, наличието отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията положиха подписи върху плика 
"Предлагани ценови параметри" на този участник. Пристъпи се към полагане на подписи 
върху всички документи, съдържащи се в техническото предложение на участника от 
членовете на Комисията.

След приключване на публичната част от заседанието, Комисията реши да продължи 
работата си.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, както следва:
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1. УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД, гр. Пловдив - оферта с вх. № 2310/09.12.2016г.:
След като подробно се запозна с представените от на участника документи, комисията 

констатира:
Участника е декларирал, чрез представяне на Единен европейски документ за 

обществени поръчки [ЕЕДОП] [образец 1], попълнен в част IV Критерии за подбор, раздел В - 
Технически и професионални способности, т.1б], че през последните три години е изпълнил по 
1 /един/ договор за извършване на специализирани медицински изследвания по всяка една 
позиция, за която участника е подал оферта. Към ЕЕДОП са приложени доказателства - 
удостоверение за изпълнени договори с посочване на публичен регистър, в който е 
публикувана информация за услугата.

Комисията констатира пълно съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя за участника УМБАЛ „Св. Георги"ЕАД 
и го допуска до разглеждане на техническото предложение.

2. СМДЛ „Хисто 2000" ЕООД, гр. Пловдив -  оферта с вх. № 2316/12.12.2016 г.
След като подробно се запозна с представените от на участника документи, комисията 

констатира:
Участника е декларирал, чрез представяне на Единен европейски документ за 

обществени поръчки [ЕЕДОП] [образец 1), попълнен в част IV Критерии за подбор, раздел В - 
Технически и професионални способности, т.1б), че през последните три години е изпълнил 2 
/два/ договора за извършване на специализирани медицински изследвания по позицията, за 
която участника е подал оферта. Към ЕЕДОП са приложени доказателства -  удостоверения за 
изпълнени договори издадени от ползвателите на услугата.

Комисията констатира пълно съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя за участника СМДЛ „Хисто 2000" 
ЕООД и го допуска до разглеждане на техническото предложение.

3. СМДЛ „Русев 91" ЕООД, гр. София -  оферта с вх. № 2322/12.12.2016 г.
След като подробно се запозна с представените от на участника документи, комисията 

констатира:
Участника е декларирал, чрез представяне на Единен европейски документ за 

обществени поръчки [ЕЕДОП] [образец 1], попълнен в част IV Критерии за подбор, раздел В - 
Технически и професионални способности, т.1б], че през последните три години е изпълнил 1 
/един/ договор за извършване на специализирани медицински изследвания по позицията, за 
която участника е подал оферта. Към ЕЕДОП са приложени доказателства -  информация за 
изпълнен договор от публичен регистър - АОП, в който е публикувана информация за услугата.

Комисията констатира пълно съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя за участника СМДЛ „Русев 91" ЕООД и 
го допуска до разглеждане на техническото предложение.

4. „ЦКВЗ - Пловдив" ЕООД, гр. Пловдив - оферта с вх. № 2325/13.12.2016 г.
След като подробно се запозна с представените от на участника документи, комисията 

констатира:
Участника е декларирал, чрез представяне на Единен европейски документ за 

обществени поръчки [ЕЕДОП] [образец 1], попълнен в част III Основания за изключване, 
раздел Б - Основания, свързани с плащането на данъци, че не е изпълнил всички свои 
задължения свързани с плащането на данъци, като е посочил, че задължението е в резултат на 
неплатена П-ра вноска за МДТ за 2016 г., която предстои да бъде разплатена до края на 2016 г.
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Участника е декларирал, чрез попълнен в част IV Критерии за подбор, раздел В - 
Технически и професионални способности, т.1б), че през последните три години е изпълнил 1 
/един/ договор за извършване на специализирани медицински изследвания по позицията, за 
която участника е подал оферта. Към ЕЕДОП са приложени доказателства -  информация за 
изпълнен договор от публичен регистър - АОП, в който е публикувана информация за услугата.

Комисията констатира, че декларираните от участника задължения свързани с 
плащането на данъци представлява не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за 
последната приключена финансова година видно от представено удостоверение с № 0999 за 
наличие или липса на задължения към Община Пловдив и ОПР на „ЦКВЗ - Пловдив" ЕООД към 
31.12.2015 г., поради което на основание чл. 54, ал.З, т. 2 участника следва да бъде допуснат до 
по нататъчно участие в процедурата.

Комисията констатира пълно съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя за участника „ЦКВЗ - Пловдив" ЕООД 
и го допуска до разглеждане на техническото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участниците по 
реда на постъпване на офертите както следва:

1. УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД, гр. Пловдив -  оферта с вх. № 2353/16.12.2016г:
Комисията разгледа техническото предложение на участника и констатира, че съдържа 

следната информация:
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя по чл.39, ал.З, т.1, буква "б" от ППЗОП за 
обособените позиции, за които кандидата участва.

-  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл.39, ал.З, т.1, 
буква "в" от ППЗОП.

-  Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.З, т.1, буква "г" от ППЗОП.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по 
чл.39, ал.З, т.1, буква "д" от ППЗОП.

- Декларация по чл.101, ал.11, във връзка с чл.107, т.4- от ЗОП за липса на свързаност с 
друг участник.

- Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител.

За Обособена позиция № 2: „Извършване на сцинтиграфии”:
- Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на 

медицинските изследвания;
- Актуална лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за 

медицински цели, издадена от Агенция за ядрено развитие -  заверено от участника копие;
- Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за 

здравето;
- Декларация, че участниците отговарят на изискванията на Наредба №48 от 11 

декември 2009г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина".

За Обособена позиция №3 "Извършване на клинично-химични изследвания”:
- Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на 

медицинските изследвания;
- Декларация, че участниците отговарят на изискванията на Наредба № 35 от 06 август 

2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория"
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- Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за 
здравето;

За Обособена позиция №4: „Извършване на микробиологични изследвания”:
- Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на 

медицинските изследвания;
- Декларация, че участниците отговарят на изискванията на Наредба №4 от 25 януари 

2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Микробиология”
- Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за 

здравето;

За Обособена позиция №5: ..Извършване на имунохематологични изследвания”:
- Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на 

медицинските изследвания;
- Декларация, че участниците отговарят на изискванията на Наредба №9 от 25 април 

2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология”
- Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за 

здравето;

За Обособена позиция №6 „ФИЯ и кръвно-газов анализ”:
- Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на 

медицинските изследвания;
- Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за 

здравето;

За Обособена позиция №7 "Медицинска генетика”:
- Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на 

медицинските изследвания;
- Декларация, че участниците отговарят на изискванията на Наредба № 38 от 20.08. 

2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска генетика”
- Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за 

здравето;
Комисията констатира пълно съответствие на техническото предложение с 

предварително обявените условия и допуска участника УМБАЛ „Св. Георги"ЕАД, гр. 
Пловдив до отваряне и оповестяване на ценовото предложение.

2.СМДЛ „Хисто 2000” ЕООД, гр. Пловдив -  оферта с вх. № 2316/12.12.2016 г.
Комисията разгледа техническото предложение на участника и констатира, че съдържа 

следната информация:
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя по чл.39, ал.З, т.1, буква "б" от ППЗОП за 
обособените позиции, за които кандидата участва.

-  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл.39, ал.З, т.1, 
буква "в" от ППЗОП.

-  Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.З, т.1, буква "г" от ППЗОП.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по 
чл.39, ал.З, т.1, буква ”д" от ППЗОП.

-  Декларация по чл.101, ал.11, във връзка с чл.107, т.4 от ЗОП за липса на свързаност с 
друг участник.
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- Декларация по чл.З, т.8 и чл.4- от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител.

За Обособена позиция №1 „Извършване на и м у н о х и с т о х и м и ч н и  изследвания":
- Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на 

медицинските изследвания;
- Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за 

здравето;
- Декларация, че участниците отговарят на изискванията на Наредба №18 от 06 август 

2002г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология".
Комисията констатира пълно съответствие на техническото предложение с 

предварително обявените условия и допуска участника СМДЛ „Хисто 2000" ЕООД до 
отваряне и оповестяване на ценовото предложение.

3. СМДЛ „Русев 91" ЕООД, гр. София -  оферта с вх. № 2322/12.12.2016 г.
Комисията разгледа техническото предложение на участника и констатира, че съдържа 

следната информация:
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя по чл.39, ал.З, т.1, буква "б" от ППЗОП за 
обособените позиции, за които кандидата участва.

-  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл.39, ал.З, т.1, 
буква "в" от ППЗОП.

- Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.З, т.1, буква "г" от ППЗОП.
-  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по 
чл.39, ал.З, т.1, буква "д" от ППЗОП.

-  Декларация по чл.101, ал.11, във връзка с чл.107, т.4- от ЗОП за липса на свързаност с 
друг участник.

- Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител.

за Обособена позиция №9 Извършване на ядрено-магнитен резонанс:
- Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на 

медицинските изследвания;
- Актуална лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за 

медицински цели, издадена от АЯР - заверено копие;
- Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за 

здравето;
- Декларация, че участниците отговарят на изискванията на Наредба №27 от 30 юни 

2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика"
Комисията констатира пълно съответствие на техническото предложение с 

предварително обявените условия и допуска участника СМДЛ „Русев 91" ЕООД до 
отваряне и оповестяване на ценовото предложение.

4. „ЦКВЗ - Пловдив" ЕООД, гр. Пловдив - оферта с вх. № 2325/13.12.2016 г.
Комисията разгледа техническото предложение на участника и констатира, че съдържа 

следната информация:
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- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя по чл.39, ал.З, т.1, буква "б" от ППЗОП за 
обособените позиции, за които кандидата участва.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл.39, ал.З, т.1, 
буква "в" от ППЗОП.

- Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.З, т.1, буква "г" от ППЗОП.
-  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по 
чл.39, ал.З, т.1, буква "д" от ППЗОП.

-  Декларация по чл.101, ал.11, във връзка с чл.107, т.4 от ЗОП за липса на свързаност с 
друг участник.

- Декларация по чл.З, т.8 и чл.4- от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител.

за Обособена позиция №8 Алергологични и вирусологични изследвания:
- Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на 

медицинските изследвания;
- Декларация, че участниците отговарят на изискванията на Наредба №23 от 25 юни 

2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кожни и венерически болести”
- Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за 

здравето;
Комисията констатира пълно съответствие на техническото предложение с 

предварително обявените условия и допуска участника „ЦКВЗ - Пловдив" ЕООД до 
отваряне и оповестяване на ценовото предложение.

Комисията реши, че следва да се пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото 
предложение, което да се извърши на 29.12.2016 година от 10:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Васил 
Априлов” № 15а в сградата на „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД.

Натоварва Председателя на Комисията да уведоми участника чрез публикуване на 
съобщение на интернет страницата на Възложителя в раздел „Профил на купувача".

Комисията определя следващото си заседание за 29.12.2016 година -  10:00 часа.
С това Комисията приключи днешното си заседание в 14.00 часа.
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