
ПРОТОКОЛ № 2 / 25.09.2017Г.

Днес, 25.09.2017г., в 10:00ч., 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: „Абонаментно сервизно 
обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център -  Пловдив” ЕООД”, 
назначена със Заповед № 181/13.09.2017г. 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. Силвия Леонидова -  гл.мед.сестра в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД
3. Георги Бангиев -  организатор стопански дейности в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД;
4. Милена Кънева -  физик в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН:
1. адв. Юлиан Ковачев -  външен юридически консултант в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за 
съответствие е изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, както следва:

1. „Медимаг” ЕООД -  оферта с вх. № 1495/12.09.2017 г. -  09:40 ч.;
След като подробно се запозна с представените от участника документи, Комисията 

констатира, че участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) (образец №2). Към ЕЕДОП са приложени доказателства, че участникът отговаря на 
изискванията поставени от възложителя за доказване на годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност по чл.60 от ЗОП и на техническите и професионални 
способности по чл.63 от ЗОП.

В представения ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, А: Годност, подточка 1), участникът 
е посочил, че е вписан в съответния професионален или търговски регистър, но не е записал точно 
позоваване на документа.

В представения ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални 
способности, подточка 16), участникът не е попълнил данни за основни доставки или 
предоставени основни услуги от посочения вид, с посочване на сумите, датите и получателите, 
независимо дали са публични или частни субекти.

Въз основа на направените констатации Комисията указва на участника „Медимаг” 
ЕООД, че на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП следва да представи в срок от 5 (пет) работни 
дни от получаване на настоящия протокол: Единен европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) (образец №2) съдържащ коректно попълнена информация в Част IV: 
Критерии за подбор, А:Годност, подточка 1) и Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и 
професионални способности, подточка 16).

2. „Ергин” ЕООД -  оферта с вх. № 1502/12.00.2017 г. -  10:39 ч.;
След като подробно се запозна с представените от участника документи, Комисията 

констатира, че участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) (образец №2). Към ЕЕДОП са приложени доказателства, че участникът отговаря на 
изискванията поставени от възложителя за доказване на годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност по чл.60 от ЗОП и на техническите и професионални 
способности по чл.63 от ЗОП.

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



Комисията определя следващото си заседание за 03.10.2017г. -  10:00 часа. 
С това Комисията приключи днешното си заседание в 11:30 ч.
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