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ПРОТОКОЛ № 1 
по чл. 103, ал. 3 от ЗОП  

На 20.08.2018 г., в 10:00 часа, комисия от служители на лечебното заведение, назначена със Заповед   
№ Р- 496/ 20.08.2018г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, се събра в Пресцентър 
на първи етаж на високото тяло на лечебното заведение, да разгледа и оцени офертите по процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Избор на доставчик на 
комплекти фабрично рециклирани бобини за изследване на абдомен и прешлени, напълно 
съвместими с MRI GE Signa HDxt 1.5 T“, открита с Решение № Р-447 от 26.07.2018г. на Директор 
„Икономически дейности“, в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Ненова - Юрисконсулт; 
ЧЛЕНОВЕ:     1. Проф. Д-р Боян Балев, дм - Ръководител Клиника по образна диагностика; 

2. Инж. Павел Щерев - Началник Отдел „ОМНА“
и проведе заседание по реда на чл. 54 ППЗОП, на което не присъстваха  външни лица.  

I. Комисията започна своята работа, след като нейният председател получи представената оферта и
протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодството на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Деница Ненова 
запозна присъстващите лица с протокола, след което всички членове на комисията подписаха 
декларации за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

В обявения от възложителя срок е постъпила 1 (една) оферта, както следва: 
№ Подател на офертата Номер, дата и час на получаване 
1.  „Джи и Хелткеър България“ ЕООД № ВК-3100/17.08.2018 г.; 10:34 ч. 

II. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, като председателят на комисията
оповести съдържанието ѝ. Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

В опаковката  „Джи и Хелткеър България“ ЕООД е представил следните документи: 
№ Описание  
1. Опис на представените документи 
2. еЕЕДОП на електронен носител - CD 
3. Предложение за изпълнение на поръчката (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП) 
4. Оторизационно писмо 
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ 

ППЗОП) 
6. Декларация за срока на валидност на офертата (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП) 
7. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 
8. Други документи: 

- Инструкция за експлоатация GE Signa 1.5T 8- канална бобина, с официален превод на
български език; 

- Инструкция за сервизна поддръжка GE Signa 1.5T 8- канална CTL бобина, с официален
превод на български език; 

III. Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и поставените от възложителя критериите за 
подбор. При проверка на приложения в офертата еЕЕДОП на електронен носител - CD, Комисията 
установи следното: 

1. При нарочна справка в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, Комисията установи, че
управляващ и представляващ участника е управителя ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, а едноличен 
собственик на капитала на  „Джи и Хелткеър България“ ЕООД е ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БВБА (GE HEALTHCARE 
BVBA), Идентификация 0404632629, Чуждестранно юридическо лице, държава: БЕЛГИЯ.  

Съгласно чл. 54, ал. 2 ЗОП и чл. 55, ал. 3 ЗОП основанията за отстраняване се прилагат спрямо 
лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителните и надзорните органи 
и спрямо други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 
органи.  
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В случай, че едноличният собственик на капитала попада в кръга лица със статут, който му 
позволява да влияе пряко върху дейността на „Джи и Хелткеър България“ ЕООД по начин 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните и 
надзорните органи, ЕЕДОП на участника следва да бъде подписан и от него чрез 
представляващото/ите го лице/а.  

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и във връзка с Указание с изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г. на Агенцията за 
обществени поръчки еЕЕДОП на участника следва да бъде подписан с електронен подпис от всички 
лица по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

Непредставянето на нов електронно подписан еЕЕДОП ще се счита от Комисията за изрично 
мълчаливо потвърждение от  участника на обстоятелството, че съдружниците не са сред лицата по чл. 
40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. 

2. В Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение“ от еЕЕДОП участникът е посочил, че основанията за отстраняване по чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с наличие на производство по несъстоятелност, споразумение с кредиторите 
и производство по ликвидация не са приложими за него. На Комисията е известно, че информацията в 
тази връзка е безплатно налична за Възложителя в публичен регистър, въпреки, че Участникът е 
отбелязал обратното. Комисията извърши служебно справка в публичния ТРРЮЛНЦ към Агенция по 
вписваниятана електронен адрес: www.brra.bg и установи, че по отношение на посочените основания за 
отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП няма разлика между декларираното от участника и вписаното 
в регистъра. 

3. В еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В“ участникът е попълнил информацията
относно вписването му в съответните професионални регистри в държавата на установяване, посочени в 
Приложение ХI към Директива 2014/24/ЕС, а именно вписването му в Регистъра на издадените 
разрешения за търговия на едро с медицински изделия, воден от Изпълнителна агнеция по лекарствата, 
свободно достъпен на електронен адрес www.bda.bg. Комисията направи справка в регистъра и установи 
съответствие с вписването в еЕЕДОП, а именно под № 711 в регистъра е посочен номер на издаденото в 
полза на участника Разрешително за търговия на едро с медицински изделия с № IV-Р-Т/ МИ 880 от 
23.08.2012г., което е валидно към датата на извършената проверка. 

4. В еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В“ участникът не е попълнил информацията
относно процентното изражение на възлагане изпълнението на поръчката на подизпълнител, но 
предвид  факта, че вместо процент е посочил „не“ и че в Част II „Информация за икономическия 
оператор“, Раздел „Г“ изрично е посочил, че няма да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнител/и, комисията приема, че процентът е  нула и не е налице липса или несъответствие по 
еЕЕДОП. 

IV. Във връзка с установените липси, непълноти и/ или несъответствия на информацията, посочени
в Раздел III от настоящия протокол, съгласно чл. 104, ал. 4 ЗОП и чл. 54, ал. 8 ППЗОП, на участниците се 
предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената 
информация. 

V. Документите трябва да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството
на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД  до 16:30 часа в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на 
получаване на настоящия протокол. Допълнително представената информация може да обхваща факти 
и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.  

VI. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и
7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да 
представляват участника 

Председател: 

Деница Ненова: ................... 

Членове: 

Проф. Д-р Боян Балев, дм: ................................        Инж. Павел Щерев: .................................... 

21.08.2018 г. 


