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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
“СВЕТА МАРИНА” ЕАД - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ № 1 
Днес 15.05.2015 г., в 10:00 часа, комисия назначена със Заповед №Р-323/15.05.2015 г. на 

Директор ИД на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, упълномощено лице по Чл.8 ал.2 от ЗОП, да проведе 
открита процедура по реда на ЗОП, за периодични доставки на медицински изделия за нуждите на 
МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД,  
гр. Варна и 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. Доц. д-р Пламен Панайотов, дм – Началник Клиника по Кардиохирургия в МБАЛ ”Света 

Марина” ЕАД, гр. Варна; 
2. Доц. д-р Боян Балев, дм – Началник Клиника по Образна диагностика в МБАЛ ”Света 

Марина” ЕАД, гр. Варна; 
3. Доц. Д-р Веселин Петров, дм – началник Клиника по Съдова хирургия в МБАЛ ”Света 

Марина” ЕАД, гр. Варна; 
4. Доц. д-р Елица Енчева, дм – началник Клиника по Лъчелечение в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД; 
5. Доц. д-р Явор Енчев, дм – началник Клиника по Неврохирургия в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД; 
6. Д-р Надя Панчева – лекар в Първа клиника по кардиология МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. 

Варна; 
7. Д-р Владислав Григоров – лекар в Клиника по „Ортопедия и травматология” в МБАЛ ”Света 

Марина” ЕАД; 
8. Д-р Веселин Вълков - лекар в Дейност по ангиографска и инвазивна кардиология и 

интервенционална неврология в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 
9. Д-р Чавдар Бъчваров – лекар в Дейност по Ангиографска и инванзивна кардиология, и 

интервенционална неврология в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 
10. Виолета  Станева - главна медицинска сестра в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД, гр. Варна; 
11. Николай Николов – р-л напр. „МД и ТИО” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 
12. Нюлюфер Якуб – експерт „Маркетинг” в напр. „МД и ТИО” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. 

Варна; 
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

 Михаела Ганева - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна, 
се събра, за да отвори и разгледа получените от Възложителя оферти за участие в процедурата. 

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците и на средствата за 
масово осведомяване, както и други лица. Преди започване на отварянето председателят и всички 
членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП. Председателят на 
Комисията представи списъка с офертите и обяви, че за участие в процедурата са постъпили 47 
(четиридесет и седем) оферти, както и че предложения след обявения за това краен срок не са били  
представени. Комисията отвори офертите по реда на тяхното получаване от Възложителя, съгласно 
посочения списък, както следва: 

1.Оферта с Вх. № ВК – 813/05.05.2015 г. на "Девимед" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 19. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на 
Комисията оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, 
провери съответствието им с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и 
установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 
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2.Оферта с Вх. № ВК – 814/05.05.2015 г. на "Кардио Медикал" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 28, 52 и 105 - 

3 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на 
комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик 
№3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и установи наличието на три броя Пликове №2 
по обособени позиции 28, 52 и 105 в него. След отварянето на всички пликове №2 горепосочените 
четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори 
плик №1. Председателят на Комисията оповести документите, съдържащи в него, като 
същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, 
т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

3.Оферта с Вх. № ВК – 818/05.05.2015 г. на "Юнимедика" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 74, 77, 94, 95 

и 100 - 5 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на единадесет отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП (1 брой Плик № 1, 
5 броя Пликове №2 за всяка една от посочените обособени позиции, както и 5 броя Пликове №3 за 
всяка една от посочените обособени позиции). Четирима от членовете на комисията (Русана 
Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата 
страна. Комисията отвори пликове №2 по обособени позиции 74, 77, 94, 95 и 100 и горепосочените 
четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори 
плик №1. Председателят на Комисията оповести документите, съдържащи се в него, като 
същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, 
т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

4.Оферта с Вх. № ВК – 836/08.05.2015 г. на "Екостал" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 50 и 87 - 2 

броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на пет отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП (1 брой Плик №1, 2 броя 
Пликове №2 и 2 броя Пликове №3). Четирима от членовете на комисията (Русана Чобанова, 
Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха Пликове №3 от лицевата страна. 
Комисията отвори  пликове №2 по обособени позиции 50 и 87 и горепосочените четирима членове 
на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори 
Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, 
провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че 
представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

5.Оферта с Вх. № ВК – 860/12.05.2015 г. на "Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 34 и 35 - 2 

броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на 
комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик 
№3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и установи наличето на два броя Пликове №2 в 
него, по един за всяка от посочените позиции. След отварянето на всички пликове №2 
горепосочените четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. 
Председателят на Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като 
същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, 
т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

6.Оферта с Вх. № ВК – 875/13.05.2015 г. на "Емония Фарматех България" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 10, 30, 43, 61, 

66, 76, 89, 93 и 95 - 9 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три 
отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. 
Четирима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай 
Николов) подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и в него намери девет 



 
Стр. 3 от 12 

броя Пликове №2 по обособени позиции 10, 30, 43, 61, 66, 76, 89, 93 и 95. След отварянето на всички 
Пликове №2 горепосочените четирима от членовете на комисията подписаха документите в тях от 
лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, 
съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с 
приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с 
посоченото в списъка. 

7.Оферта с Вх. № ВК – 876/13.05.2015 г. на "РСР" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 23, 51, 63, 69, 

80 и 99 - 6 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от 
членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) 
подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и установи наличието на шест 
броя Пликове №2 по обособени позиции 23, 51, 63, 69, 80 и 99. След отварянето на всички пликове 
№2 горепосочените четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата 
страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в 
него, като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

8.Оферта с Вх. № ВК – 877/13.05.2015 г. на "Сико-Фарма" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 34 и 35 - 2 

броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на 
комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик 
№3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и установи наличието на два броя пликове №2 
по обособени позиции 34 и 35 в него. След отварянето на всички пликове №2 горепосочените 
четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Председателят на 
Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно 
Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и 
установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

9.Оферта с Вх. № ВК – 878/13.05.2015 г. на "Джи Кей Инженеринг Груп" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 4, 9, 47, 60, 

106 и 107 - 6 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от 
членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) 
подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и установи наличието на шест 
броя ликове №2 по обособени позиции 4, 9, 47, 60, 106 и 107. След отварянето на всички пликове 
№2 горепосочените четирима членове на комисията подписаха документите, съдържащи се в тях от 
лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, 
съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с 
приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с 
посоченото в списъка. 

10.Оферта с Вх. № ВК – 879/13.05.2015 г. на “Профимедика” ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 15. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

11.Оферта с Вх. № ВК – 880/13.05.2015 г. на “Прохелт” ЕООД. 
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Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 89. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

12.Оферта с Вх. № ВК – 881/13.05.2015 г. на "Дрегер Медикал България" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 29, 36, 96, 97 

и 108 - 5 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на седем отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП (5 броя Пликове 
№1, 1 брой Плик №2 и 1 брой Плик №3). Четирима от членовете на комисията (Русана Чобанова, 
Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха Плик №3 от лицевата страна. 
Комисията отвори Плик №2 и установи наличието на 5 броя Пликове №2 в него по обособени 
позиции 29, 36, 96, 97 и 108. След отварянето на всички пликове №2 горепосочените четирима 
членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Председателят на 
Комисията отвори всички Пликове №1 и оповести документите, съдържащи се в тях, като 
същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, 
т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

13.Оферта с Вх. № ВК – 882/13.05.2015 г. на "Дъчмед интернешанъл" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 76, 111 и 112 

- 3 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на 
комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха Плик 
№3 от лицевата страна. Комисията отвори Плик №2 и установи наличието на три броя пликове №2 
по обособени позиции 76, 111 и 112. След отварянето на всички пликове №2 горепосочените 
четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Председателят на 
Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно 
Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и 
установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

14.Оферта с Вх. № ВК – 888/13.05.2015 г. на "Медитрейд" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 116. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима от членовете на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

15.Оферта с Вх. № ВК – 889/13.05.2015 г. на "Канбера Пакард България" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 50 и 87 - 2 

броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 5 отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП (1 броя Плик №1, 2 броя 
Пликове №2 за всяка от посочените обособени позиции, и 2 броя Пликове №3 за всяка от 
посочените обособени позиции). Четирима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер 
Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията 
отвори пликове №2 по обособени позиции 50 и 87, и горепосочените четирима членове на 
комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори 
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Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, 
провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че 
представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

16.Оферта с Вх. № ВК – 895/14.05.2015 г. на "Маримпекс-7" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 5, 6, 7 и 53 - 4 

броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на 
комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха Плик 
№3 от лицевата страна. Комисията отвори Плик №2 и установи наличието на четири  броя пликове 
№2 по обособени позиции 5, 6, 7 и 53. След отварянето на всички пликове №2 горепосочените 
четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори 
плик №1 и в него намери четири Пликове №1 за всяка от заявените позиции. Председателят на 
Комисията отвори пликовете и оповести документите, съдържащи се в тях, като същевременно 
Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и 
установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

17.Оферта с Вх. № ВК – 896/14.05.2015 г. на "ЮСС Медика" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 32, 33, 49, 

117 и 118 - 5 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от 
членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) 
подписаха Плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори Плик №2 и установи наличието на пет 
броя Пликове №2 по обособени позиции 32, 33, 49, 117 и 118. След отварянето на всички пликове 
№2 горепосочените четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата 
страна. Комисията отвори плик №1, в който се намираха пет броя Пликове№ 1 за всяка от заявените 
обособени позиции. Председателят на Комисията отвори пликовете и оповести документите, 
съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с 
приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с 
посоченото в списъка. 

18.Оферта с Вх. № ВК – 897/14.05.2015 г. на "Медимаг-МС" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 8, 24 и 70 - 3 

броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на 
комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха Плик 
№3 от лицевата страна. Комисията отвори Плик №2 и установи наличето на три броя Пликове №2 по 
обособени позиции 8, 24 и 70. След отварянето на всички пликове №2 горепосочените четирима 
членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Председателят на 
Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно 
Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и 
установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

19.Оферта с Вх. № ВК – 898/14.05.2015 г. на "Молекюлар Солушънс България" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 10, 64, 93, 

101, 102 и 103 - 6 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 
осемнадесет отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на 
ЗОП ( 6 броя Пликове №1 по обособени позиции 10, 64, 93, 101, 102 и 103, 6 броя Пликове №2 и 6 
броя Пликове №3 по посочените обособени позиции). Четирима от членовете на комисията (Русана 
Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори и шестте плика №2, след което горепосочените четирима 
членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Председателят на 
Комисията отвори и шестте плика №1 и оповести документите, съдържащи се в тях, като 
същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, 
т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 
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20.Оферта с Вх. № ВК – 899/14.05.2015 г. на "Булмед 2000" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 26 и 27 - 2 

броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на 
комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха Плик 
№3 от лицевата страна. Комисията отвори Плик №2 и установи наличието на два броя Пликове №2, 
по един за всяка от посочените обособени позиции. След отварянето им горепосочените четирима 
членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Председателят на 
Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно 
Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и 
установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

21.Оферта с Вх. № ВК – 900/14.05.2015 г. на "Медикеър България" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 98. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

22.Оферта с Вх. № ВК – 901/14.05.2015 г. на "Софарма трейдинг" АД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 69, 74, 78, 79 

и 100 - 5 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на петнадесет отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП (5 броя Пликове 
№1, 5 броя Пликове №2, и 5 броя Пликове №3,по един за обособени позиции 69, 74, 78, 79 и 100. 
Четирима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай 
Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори и петте плика №2, и 
горепосочените четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. 
Председателят на Комисията отвори и петте плика №1 и оповести документите, съдържащи се в тях, 
като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, 
ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

23.Оферта с Вх. № ВК – 902/14.05.2015 г. на "Парамедика" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 77. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

24.Оферта с Вх. № ВК – 903/14.05.2015 г. на "Диамед" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 17. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
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документи съвпадат с посоченото в списъка. 
25.Оферта с Вх. № ВК – 904/14.05.2015 г. на "Сервизмед" ООД. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 23, 29, 36, 69, 
88 и 96 - 6 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от 
членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) 
подписаха Плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори Плик №2 и установи наличето на шест 
броя Пликове №2 по обособени позиции 23, 29, 36, 69, 88 и 96. След отварянето на всички пликове 
№2 горепосочените четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата 
страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в 
него, като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

26.Оферта с Вх. № ВК – 905/14.05.2015 г. на "Хелмед България" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 18, 72, 91, 94, 

95 и 100 - 6 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на тринадесет 
отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП (1 брой 
Плик №1, 6 броя Пликове №2 и 6 броя Пликове №3, по един за всяка от посочените обособени 
позиции). Четирима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева 
и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори и шестте плика 
№2, и горепосочените четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата 
страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в 
него, като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

27.Оферта с Вх. № ВК – 906/14.05.2015 г. на „Ви енд Ди Сървисис” ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 58 и 82 - 2 

броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на пет отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП (1 брой Плик №1, 2 броя 
Пликове №2 и 2 броя Пликове №3, по един за обособени позиции 58 и 82). Четирима от членовете 
на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха 
пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори и двата плика №2, и горепосочените четирима 
членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Председателят на 
Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно 
Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и 
установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

28.Оферта с Вх. № ВК – 907/14.05.2015 г. на "Етропал Трейд" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 94. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

29.Оферта с Вх. № ВК – 908/14.05.2015 г. на "Агарта - ЦМ" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 69, 72, 74, 83, 

91, 94, 95 и 100 - 8 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три 
отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. 
Четирима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай 
Николов) подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и констатира 
наличието на 8 броя пликове №2, по един за всяка от следните обособени за позиции: 69, 72, 74, 83, 
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91, 94, 95 и 100. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените четирима членове на 
комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори 
Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, 
провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че 
представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

30.Оферта с Вх. № ВК – 909/14.05.2015 г. на "Медитех" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 43. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

31.Оферта с Вх. № ВК – 910/14.05.2015 г. на "Екос Медика" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 16, 44, 45, 46, 

62 и 73 - 6 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от 
членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) 
подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и констатира наличието на 6 
броя обособени пликове №2 по позиции с номера 16, 44, 45, 46, 62 и 73. Комисията отвори всички 
пликове №2 и горепосочените четирима членове на комисията подписаха документите в тях от 
лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, 
съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с 
приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с 
посоченото в списъка. 

32.Оферта с Вх. № ВК – 911/14.05.2015 г. на "Новимед" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 28, 30, 51 и 

89 - 4 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от 
членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) 
подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и констатира наличието на 4 
броя обособени пликове №2 по позиции с номера 28, 30, 51 и 89. Комисията отвори всички пликове 
№2 и горепосочените четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата 
страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в 
него, като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

33.Оферта с Вх. № ВК – 912/14.05.2015 г. на "БК Медикал" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 78. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

34.Оферта с Вх. № ВК –913/14.05.2015 г. на "Медикард" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 41. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
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надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

35.Оферта с Вх. № ВК –914/14.05.2015 г. на "Гюс" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 83. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

36.Оферта с Вх. № ВК –915/14.05.2015 г. на "Б. Браун Медикал" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 11, 12, 14, 18, 

31, 84, 85, 90, 91, 92, 95 и 100 - 12 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието 
на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. 
Четирима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай 
Николов) подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и констатира 
наличието на 12 броя обособени плика №2 по един за всяка от посочените обособени позиции. 
Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените четирима членове на комисията подписаха 
документите в тях от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори плик №1 и установи 
наличието на дванадесет Плика №1 по един за всяка една от посочените обособени позиции в него. 
След отварянето на всички пликове №1 председателят на Комисията оповести документите, 
съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с 
приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с 
посоченото в списъка. 

37.Оферта с Вх. № ВК –916/14.05.2015 г. на "МарКон" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 4, 9, 47, 60, 

106 и 107 - 6 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на осемнадесет 
отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП (6 броя 
Пликове №1, 6 броя Пликове №2 и 6 броя Пликове №3, по един за всяка от следните обособени 
позиции: 4, 9, 47, 60, 106 и 107). Четирима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер 
Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха шестте плика №3 от лицевата страна. 
Комисията отвори и шесте плика №2 и горепосочените четирима членовена комисията подписаха 
документите в тях от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори и шестте плика №1 и 
оповести документите, съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

38.Оферта с Вх. № ВК –917/14.05.2015 г. на "Медицинска техника инженеринг" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 1, 14, 28, 77, 

83, 91, 93, 94, 95, 96, 97 и 100 - 12 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието 
на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. 
Четирима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай 
Николов) подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и констатира 
наличието на 12 броя пликове №2  по обособени позиции с номера 1, 14, 28, 77, 83, 91, 93, 94, 95, 
96, 97 и 100. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените четирима членове на 
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комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори  
плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, 
провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че 
представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

39.Оферта с Вх. № ВК – 918/14.05.2015 г. на "Валентиа Леонис" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 3, 25, 37, 42, 

75 и 81 - 6 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на тринадесет 
отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП (1 брой 
Плик№ 1, 6 броя Пликове №2 и 6 броя Пликове №3, по един за всяка от следните обособени 
позиции: 3, 25, 37, 42, 75 и 81). Четирима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер 
Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията 
отвори и шесте плика №2, и горепосочените четирима членове на комисията подписаха 
документите в тях от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори и шестте плика №1 и 
оповести документите, съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

40.Оферта с Вх. № ВК – 919/14.05.2015 г. на "Интерагро 90" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 20, 21 и 59 - 3 

броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на 
комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик 
№3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и констатира наличието на 3 броя пликове №2 
по обособени позиции с номера 20, 21 и 59. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. 
Комисията отвори плик №1 и установи наличието на 3 броя Пликове №1 по един за всяка от 
посочените обособени позиции. Председателят на Комисията оповести документите, съдържащи се 
в тях, като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 
 

Комисията приключи своята работа, поради изтичане на работното време (16:30 часа). 
Председателят на Комисията обяви, че работата на комисията ще продължи на (21.05.2015 г.) от 
10:00 часа. 

Комисията продължи своята работа на 21.05.2015 г. от 10:00 часа. 
41.Оферта с Вх. № ВК – 920/14.05.2015 г. на "Гамидор България" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 30, 71, 86 и 

89 - 4 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на дванадесет отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП (4 броя Пликове 
№1, 4 броя Пликове №2, и 4 броя Пликове №3, по един за всяка от следните обособени позиции: 
30, 71, 86 и 89). Четирима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета 
Станева и Николай Николов) подписаха пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори и 
четирите плика №2, и горепосочените четирима членове на комисията подписаха документите в тях 
от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори всички пликове №1 и оповести 
документите, съдържащи се в тях, като същевременно Николай Николов, провери съответствието 
им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи 
съвпадат с посоченото в списъка. 

42.Оферта с Вх. № ВК – 922/14.05.2015 г. на "Истлинк България" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 100. След 

отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията 
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подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно Николай Николов, провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка. 

43.Оферта с Вх. № ВК – 924/14.05.2015 г. на "Тъчмед" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 109, 110, 111, 

112, 113 и 114 - 6 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 
осемнадесет отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на 
ЗОП (6 броя Пликове №1, 6 броя Пликове №2, и 6 броя Пликове №3, по един за всяка от следните 
обособени позиции: 109, 110, 111, 112, 113, 114). Четирима от членовете на комисията (Русана 
Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори и шестте плика №2 и горепосочените четирима членове на 
комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори 
пликове №1 за всяка от посочените обособени позиции и оповести документите, съдържащи се в 
тях, като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 
44.Оферта с Вх. № ВК – 925/14.05.2015 г. на Консорциум "Миери-Тукуман". 

Върху офертата Участникът не е отбелязал за кои обособени позиции се отнася 
предложението му. Съгласно Чл. 57, ал.1 от ЗОП „Офертата се представя в запечатан 
непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за 
самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася...”. 

Императивната разпоредба на чл. 57, ал.1 от ЗОП е изрично разписана и предварително 
обявена в Документацията на Възложителя като едно от условията за участие в процедурата. 

Комисията отвори Офертата, за да провери, дали не е подадена за всички обособени 
позиции. Комисията установи наличето на 1 брой Плик №2, върху който е отбелязано, че 
Консорциум "Миери-Тукуман" участва за обособена позиция с номер 50. Комисията отвори Плик 
1, за да установи вида и размера на внесената гаранция за участие с цел нейното връщане. 
Комисията не подписа Плик 3 и не отвори Плик 2. 

На основание Чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП, комисията не допуска участника до по- нататъшно 
оценяване и предлага на Възложителя същият да бъде отстранен от процедурата по отношение 
на всички, предвидени в нея, обособени позиции. 

45.Оферта с Вх. № ВК – 926/14.05.2015 г. на "Макмед" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 30, 61, 71 и 

86 - 4 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от 
членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) 
подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и констатира наличието на 4 
броя пликове №2 по обособени позиции с номера 30, 61, 71 и 86. Комисията отвори всички пликове 
№2 и горепосочените четирима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата 
страна. Председателят на Комисията отвори плик №1 и оповести документите, съдържащи в него, 
като същевременно Николай Николов, провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, 
ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

46.Оферта с Вх. № ВК – 927/14.05.2015 г. на „Елпак-Лизинг” ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 100, 113, 114 

и 116 - 4 броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Четирима от 
членовете на комисията (Русана Чобанова, Нюлюфер Якуб, Виолета Станева и Николай Николов) 
подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и констатира наличието на 4 
броя пликове №2 по обособени позиции с номера 100, 113, 114 и 116. Комисията отвори всички 


