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П Р О Т О К О Л  
за разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти 

Част втора 
 

Днес, на 18.10.12019 г. от 12:00 ч. в зала "106" - Ректорат на МУ - Плевен, 

ул."Климент Охридски" № 1, комисията съгласно Заповед № 2134/27.08.2019 г. на Рек-

тора на МУ-Плевен, назначена за извършване на подбор на участниците, разглеждане и 

оценка на офертите на открита процедура за възлагане на открита процедура по ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет - Изграждане на операционна зала, доставка 

на оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект 

BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, Зд и 

телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, както следва: 1 Обос. поз.: Изграждане на интегрирана опера-

ционна зала за телехирургия за УНГ, Гинекология, Онкологична хирургия и Ортопедия 

с възможности за интраоперативна навигация; 2 Обос. поз.: Закупуване и инсталиране 

на навигационна система в интегрираната операционна зала за УНГ' практиката; 3 Обос. 

поз.: Обос. поз.: Еднократен консуматив за УНГ МИХ за 210 пациента по НИД-обоб-

щени; 4. Обос. поз.: Еднократен консуматив за трансанална хирургия, във връзка с ре-

шение на Ректора № 1677/11.07.2019г. за откриване на процедура, номер на поръчката в 

АОП 00282-2019-0010 и обявление в „Официален вестник" на ЕС с № 2019/S 135-331363, 

продължи работата си в закрито заседание.  

Състав на комисията съгласно Заповед № 2134/27.08.2019 г. на Ректора на МУ-

Плевен:  

Председател: Председател: Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н - Ръков. 

проект  

И членове: 1. Ибрахим Потурлиев - Финансист по проект 

2. Ваня Панчева - Юрист проект 

3. Доц. д-р Александър Вълков, д.м 

4. Доц. д-р Добромир Димитров, д.м. 

  Ваня Панчева се замества от резервния член адв.Таня Георгиева, а Ибрахим По-

турлиев се замества от резервния член Анна Петрова - счетоводител при МУ-Плевен, 

съгласно Заповед №2134/27.08.2019г. на Ректора на МУ-Плевен. Резервните членове, 

притежават необходимата компетентност и професионален опит и след запознаване с 

регистъра на подалите оферти за участие в процедурата кандидати подписаха деклара-

ции по чл.103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси, както и за поемане на 
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задължение да пазят в тайна обстоятелствата, станали им известни във връзка с работата 

на Комисията. 

На основание чл.54, ал.8 от разпоредбите на ППЗОП, до участниците в обществе-

ната поръчка е изпратен по пощенски път Протокол №1 от 29.08.2019г., в който са опи-

сани констатираните несъответствия и непълноти по отношение на документите, удос-

товеряващи изискванията за личното състояние на участниците. 

Протоколът е изпратен до всички участници на 13.09.2019г. на пощенския им ад-

рес, посочен от тях, и са получени, както следва:   

- участникът „Благи" ООД - гр. Пловдив е получил на 17.09.2019 г., отразено 

върху надлежно оформената обратна разписка, предвид което определеният 

срок за представяне на документи изтича на 24.09.2019г., при прилагане на хи-

потезата на чл.60, ал.6 от ГПК, предвид факта, че последният ден от срока е 

неприсъствен; 

- участника „Инфомед" ЕООД - гр. София е получил на 19.09.2019 г., предвид 

което определеният срок за представяне на документи изтича на 24.09.2019г. 

В рамките на законоустановения срок -/5 работни дни/ по чл. 54, ал. 9 ППЗОП са 

постъпили допълнителни документи, както следва: 

1.  „Благи" ООД-гр. Пловдив, документите са постъпили на 24.09.2019г. и са 

заведени в регистъра с вх. № I-09-2779. 

2. „Инфомед" ЕООД - гр. София,  документите са постъпили на 20.09.2019 г. са 

заведени в регистъра с вх. вх. № I-01-2785. 

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на до-

пълнително представените документи и установи следното:  

I. „Благи" ООД - гр. Пловдив е представил нови надлежно попълнени и подпи-

сани общо 2 /два/ бр. еЕЕДОП, в който в частта: „Информация относно процедурата за 

възлагане на обществена поръчка ", „Туре of procedure" – изрично е посочен вида на 

процедурата „открита процедура“ и в част II. Информация за икономическия оператор, 

б. „А" – изрично е посочена обособена позиция 4, за която участника е направил своята 

оферта. 

Комисията установи, че с допълнително представените документи участника са из-

пълнени указанията по Протокол №1 от 29.08.2019г. и отговарят на изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

2. „Инфомед" ЕООД - гр. София е представил нови коригирани и надлежно по-

пълнени и подписани общо 2 /два/ бр. еЕЕДОП за обособена позиция 1 и за обособена 

позиция 2, ведно с направено изрично деклариране, че участникът няма да използва ка-

пацитета на трети лица за позиция №1 и няма да използва подизпълнител за позиция №2. 

2.1. За обособена позиция №1 е предоставен 1 /един/ бр. коригиран еЕЕДОП – за 

участник Инфомед ЕООД-София, в който е отразено, че икономическият оператор няма 

да използва капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор, както и че, 

не възнамерява да възложи на подизпълнител изпълнението на част от поръчката. 

Посоченото, се явява в съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.9 от ППЗОП, съг-

ласно която в срок до 5 работни дни от получаването на Протокол №1 от 29.08.2019г., 

http://www.eufunds.bg/


 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––––––  3 / 8 
Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботи-

зирана и минимално инвазивна хирургия“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен рас-

теж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на ин-

формация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената ин-

формация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на оферти или заявления за участие. Съгласно чл.54, ал.11 от 

ППЗОП,  когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от 

едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал.10 от ППЗОП, участника  „Инфомед” 

ЕООД-София се е ползвал от правото да замени третите лица  „Дрегер Медикал Бълга-

рия" ЕООД - София и „Инверса" ЕООД-София, със собствения си капацитет за изпъл-

нение на критериите за подбор, на които комисията установи, че отговаря изцяло. 

При подробен анализ на техническото предложение, изготвено по образец №2 от 

документацията, подадено с офертата на участника с вх. № I-01-2785 от 20.08.2019 г., за 

изпълнение на обособена позиция 1, комисията констатира, че замяната на третите лица 

със собствения ресурс на участника НЕ води до промяна на техническото предложение, 

предвид представените в оригинал документи, в т.ч.: 

 оторизационно писмо на „Инфомед” ЕООД-София от „Инверса" ЕООД-Со-

фия за участие в обявената обществена поръчка, ведно с оторизационно 

писмо на „Инверса" ЕООД-София от производителя на операционната маса 

на Трумпф, Германия и сертификат на сервизен специалист. 

 оторизационно писмо на „Инфомед” ЕООД-София от „Дрегер Медикал 

България" ЕООД - София за участие в обявената обществена поръчка, ведно 

с оторизационно писмо /декларация/ на „Дрегер Медикал България" ЕООД 

- София от производителя на пенданти за медицинска апаратура, пендант за 

анестезиологична апаратура, операционна лампа и анастезиологичен апарат 

- Дрегер, Германия и сертификати на сервизни специалисти. 

 

 2.2. За обособена позиция №2 е предоставен 1 /един/ бр. коригиран еЕЕДОП – за 

участник Инфомед ЕООД-София, в който е отразено, че икономическият оператор няма 

да използва капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор, както и че, 

няма да ползва подизпълнител за изпълнението на част от поръчката. Допълнително е 

представено удостоверение за завършено техническо обучение на лицето Георги Панов, 

който в част IV, б. „В": Технически и професионални способности: Образователна и про-

фесионална квалификация: е посочен като сервизен специалист - инженер по електро-

ника и автоматика, притежаващ сертификат за преминато обучение за внедряване и об-

служване (ремонт и поддръжка) на навигационни системи модели „Kick”, включително 

обучение на персонала за работа с тях. 

Комисията счита, че допълнително предоставените документи са в съответствие с 

разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, съгласно която в срок до 5 работни дни от по-

лучаването на Протокол №1 от 29.08.2019г., участниците, по отношение на които е кон-

статирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена инфор-
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мация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоя-

телства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления 

за участие. 

В съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.10 от ППЗОП, участника  „Инфомед” 

ЕООД,  се е ползвал от правото да замени посочения в първия еЕЕДОП подизпълнител 

„Соломед" ЕООД - София, със собствения си капацитет за изпълнение на критериите за 

подбор, на които комисията установи, че отговаря изцяло. 

При подробен анализ на техническото предложение за обособена позиция №2, из-

готвено по образец №2 от документацията, подадено с офертата на участника с вх. № I-

01-2785 от 20.08.2019 г., комисията констатира, че замяната на посочен подизпълнител 

със собствения ресурс на участника НЕ води до промяна на техническото предложение, 

предвид представените в оригинал документи, в т.ч.:  

 оторизационно писмо  на „Инфомед” ЕООД-София от „Соломед" ЕООД - 

София за участие в конкретната обявена процедура, ведно с 

  оторизационно писмо на „Соломед" ЕООД - София от производителя на на-

вигационна система, модел Kick EM 2.0 – БРЕЙНЛАБ Сейлс ГмбХ. 

 

         След анализ, комисията счита, че в ЗОП са уредени три различни и самостоятелни 

форми на обединяване на усилията на участниците при кандидатстване в процедурите: 

първата е обединяването под различни правно-организационни форми по  чл.10, ал.1; 

втората е с помощта на подизпълнители -  чл.66  и третата е чрез използване ресурсите 

на трети лица -  чл. 65 от действащия ЗОП. Право на възложителя е да изисква качест-

вено изпълнение на предмета на поръчката. Срещу него обаче стои правото на участника 

да реши как точно може да го обезпечи, с какви ресурси и със собствени или обединени 

усилия. Всяка една от трите възможности е законово уредена и не може да се ограничава 

или изключва от възложителите. 

         Съгласно разпоредбата на чл.54, ал.10, предл. второ  от ППЗОП: Кандидатът или 

участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 

подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, ко-

гато това не води до промяна на техническото предложение. 

         В конкретния случай, Комисията счита, че по аргумент за по-силното основание 

/”Argumentum a fortiori”/, участника „Инфомед” ЕООД-София е в правото си да замени или 

да се откаже от законовата възможност да се позове на капацитета на трето лице по от-

ношение на обособена позиция №1, като това не води до промяна на техническото му 

предложение. 

         В конкретния случай, Комисията счита също, че по аргумент за по-силното основание 

/”Argumentum a fortiori”/,  участника „Инфомед” ЕООД-София е в правото си да замени 

или да се откаже от законовата възможност да използва подизпълнител по отношение на 

обособена позиция №2, като това не води до промяна на техническото му предложение. 

Предвид направените по-горе констатации, Комисията установи, че с допълни-

телно представените документи участника „Инфомед” ЕООД-София за обособена пози-

ция №1 и обособена позиция №2 са изпълнени указанията по Протокол №1 от 
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29.08.2019г. и отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. 

 

Предвид горното, Комисията ДОПУСКА до следващият етап от работата си учас-

тниците, като отговарящи на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и 

пристъпи към проверка за пълнота и съответствие на техническите предложения, както 

следва: 

1. Оферта с вх.№ 01-2779/20.08.2019г. на „Благи" ООД - гр. Пловдив за 

обособена позиция №4; 

2. Оферта с вх.№ I-01-2785/20.08.2019 г. на „Инфомед" ЕООД - гр. София 

за обособени позиции №1, №2 и №3. 

 

I. Оферта с вх.№ I-01-2785/20.08.2019 г. на „Инфомед" ЕООД - гр. София за 

обособени позиции №1. 

След запознаване с Техническото предложение за изпълнение на Участника по 

обособена позиция №1 -  Изграждане на интегрирана операционна зала за телехирургия 

за УНГ, Гинекология, Онкологична хирургия и Ортопедия с възможности за интраопе-

ративна навигация, изготвено по Образец №2 от документацията, комисията установи: 

Представеното предложение за изпълнение е на хартиен носител, със страници от ката-

лог на производител, придружени с превод на български език. 

Комисията констатира, че предложението за изпълнение е пълно, съдържа необхо-

димата информация и са в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

Предложените условия от „Инфомед" ЕООД - гр. София, по обособена пози-

ция 1, както следва: 

- Срок на доставка: до 45 /четиридесет и пет/ работни дни след писмена заявка. 

- Срок за монтаж, инсталиране, пускане в експлоатация и обучение на персонала 

- до 30 /тридесет/ работни дни, считано от датата на приемо-предавателния про-

токол. 

- Гаранционен срок - 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на 

приемо-предавателен протокол за пускане в експлоатация в изправно състоя-

ние. 

- Време за реакция - до 72 /седемдесет и два/ часа, считано от уведомление по e-

mail или факс от Възложителя до Изпълнителя за съответната повреда. 

С  оглед горното, комисията РЕШИ: допуска офертата на Участника до оце-

няване за обособена позиция №1. 

 

II. Оферта с вх.№ I-01-2785/20.08.2019 г. на „Инфомед" ЕООД - гр. София 

за обособени позиции №2. 

След запознаване с Техническото предложение за изпълнение на Участника по 

обособена позиция №2 - Закупуване и инсталиране на навигационна система в интегри-
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раната операционна зала за УНГ практиката, изготвено по Образец №2 от документаци-

ята, комисията установи: Представеното предложение за изпълнение е на хартиен носи-

тел, със страници от каталог на производител, придружени с превод на български език. 

Комисията констатира, че предложението за изпълнение е пълно, съдържа необхо-

димата информация и са в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

Предложените условия от „Инфомед" ЕООД - гр. София, по обособена пози-

ция 2, както следва: 

- Срок на доставка: до 60 /шестдесет/работни дни след писмена заявка. 

- Срок за монтаж, инсталиране, пускане в експлоатация и обучение на персо-

нала - до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на приемо-предавателния про-

токол. 

- Гаранционен срок - 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване 

на приемо-предавателен протокол за пускане в експлоатация в изправно състо-

яние. 

- Време за реакция - до 72 /седемдесет и два/ часа, считано от уведомление по e-

mail или факс от Възложителя до Изпълнителя за съответната повреда. 

С  оглед горното, комисията РЕШИ: допуска офертата на Участника до оце-

няване за обособена позиция №2. 

 

III. Оферта с вх.№ I-01-2785/20.08.2019 г. на „Инфомед" ЕООД - гр. София 

за обособени позиции №3. 

След запознаване с Техническото предложение за изпълнение на Участника по 

обособена позиция №3 - Еднократен консуматив за УНГ МИХ за 210 пациента по НИД-

обобщени, изготвено по Образец №2 от документацията, комисията установи: Предста-

веното предложение за изпълнение е на хартиен носител, със страници от каталог на 

производител, придружени с превод на български език. 

Комисията констатира, че предложението за изпълнение е пълно, съдържа необхо-

димата информация и са в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

Предложените условия от „Инфомед" ЕООД - гр. София, по обособена пози-

ция 3, както следва: 

- Срок на доставка: до 20 /двадесет/работни дни след писмена заявка. 

С  оглед горното, комисията РЕШИ: допуска офертата на Участника до оце-

няване за обособена позиция №3. 

III. Оферта с вх.№ 01-2779/20.08.2019г. на „Благи" ООД - гр. Пловдив за 

обособена позиция №4. 

След запознаване с Техническото предложение за изпълнение на Участника по 

обособена позиция №4 - Еднократен консуматив за трансанална хирургия, изготвено по 

Образец №2 от документацията, комисията установи: Представеното предложение за из-

пълнение е на хартиен носител, със страници от каталог на производител, придружени с 

превод на български език. 
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Комисията констатира, че предложението за изпълнение е пълно, съдържа необхо-

димата информация и са в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

Предложените условия от „Благи" ООД - гр. Пловдив, по обособена позиция 

4, както следва: 

- Срок на доставка: до 20 /двадесет/работни дни след писмена заявка. 

С  оглед горното, комисията РЕШИ: допуска офертата на Участника до оценя-

ване за обособена позиция №3. 

 

III. Оценяване на допуснатите оферти: 

Комисията пристъпи към оценяване на офертите, по показатели /освен показател 

"цена"/, съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията и обявлени-

ето за откриване на процедурата при критерий за възлагане: „съотношение качество-

цена", съобразено със следните показатели и тяхната относителна тежест: 1. Срок за дос-

тавка — мах. 20т. и 2. Гаранционен срок - мах. 10 т. /за обособени позиции №1 и №2/ и 

Срок за доставка — мах. 25т. /за обособени позиции №3 и №4/. За оценките по показател 

"срок на доставка" и "гаранционен срок"- оценяването се извършва, по формула, съг-

ласно посоченото в одобрената методика в документацията по обществената поръчка, 

както следва: 

I обособена позиция: 

№ Участник Срок на дос-

тавка К2 

мах. 20т. 

Гаранционен 

срок К3 

мах. 10т. 

Общо 

1. „Инфомед" ЕООД - гр. София 20т. 10т. 30т. 

         

        II обособена позиция: 

№ Участник Срок на дос-

тавка К2 

мах. 20т. 

Гаранционен 

срок К3 

мах. 10т. 

Общо 

1.  „Инфомед" ЕООД - гр. София 20т. 10т. 30т. 

 

        III обособена позиция: 

№ Участник Срок на дос-

тавка К2 

мах. 25т. 

 Общо 

1. „Инфомед" ЕООД - гр. София 25т.  25т. 

 

        IV обособена позиция: 

Участник Срок на дос-

тавка К2 

мах. 25т. 

 Общо 

 „Благи" ООД - гр. Пловдив 25т.  25т. 
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Като взе предвид направените по-горе констатации, КОМИСИЯТА РЕШИ: 

допуска офертите на Участниците до следващия етап от процедурата - отваряне на це-

новите предложения на „Инфомед" ЕООД - гр. София за обособена позиция №1,  обосо-

бена позиция №2 и обособена позиция №3, както и ценовото предложение на „Благи" 

ООД - гр. Пловдив за обособена позиция №4. 

 

Комисията ще продължи своята работа в следващо публично заседание на 

29.10.2019 г. от 14.00 часа в сграда "Ректорат 1", ул."Климент Охридски" № 1, 

гр.Плевен, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на 

участниците. 

На основание чл. 57 ал. 3 от ППЗОП информацията за датата, часа и мястото на 

отварянето ще бъде е оповестена в профила на купувача на официалния интернет адрес 

на Възложителя http://www.mu-pleven.bg, не по-късно от два работни дни преди насро-

чената дата. 

Този протокол се приключи на 24.10.2019 г. и се подписа от всички членове на 

комисията, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………… 

/ Проф. д-р С. Александрова-Янкуловска, д.м.н / 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 …………………………….. 

  / адв. Т. Георгиева/ 

 

 …………………………….. 

                                                /Доц. д-р А. Вълков, д.м./ 

 

 …………………………… 

  /Доц. д-р Д. Димитров/ 

 

 …………………………….. 

        / А. Петрова /  
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