
1 

 

УТВЪРЖДАВАМ:……П…………. 

    /СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ДА„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ  

И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ 

 
 

                                                               Д О К Л А Д 

по чл. 103, ал.3 от ЗОП 

от комисия назначена със Заповед № РД-09-56/23.06.2017г на Председателя на „Държавен 

резерв и военновременни запаси (ДА ДРВВЗ) 

 

ОТНОСНО: резултатите от работата на комисията за извършване на предварителен подбор, 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура с 

предмет: „Доставка на медицински изделия за многократна употреба”. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЕВ, 

 

Обществената поръчка е открита с Решение № 1602/01.06.2017г. и публикувана в 

регистъра на АОП под № 00055-2017-0009. 

На 23.06.2017 година, в изпълнение на Заповед № РД-09-56/23.06.2017г на 

Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси (ДА ДРВВЗ) 

в 11:00 часа, в сградата на ДА ДРВВЗ, ул. “Московска” №3, стая №102, комисия в състав: 

Председател:  Петър Янев - началник-отдел в отдел "Медицински резерв" към Главна 

дирекция "Държавни резерви, военновременни  и задължителни запаси"; 

     Членове:               

1. Д-р Анастазия Петреска - хирург в клиника по "Чернодробно-жлъчна панкреатична и 

обща хирургия" към МБАЛ Токуда; 

2. Таня Русева - главен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

3. Маргарита Янчовичина – старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване и европейска координация“ към Дирекция „Административно-правно 

обслужване и европейска координация“;  

4. Ива Захариева – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

се събра със задача да извърши подбор на участниците, разгледа и оцени подадените 

оферти в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

медицински изделия за многократна употреба”. 

Съгласно обявлението за обществената поръчка, крайният срок за получаване на 

оферти е 17:30 часа на 21.06.2017 година.  

До крайния срок в деловодството на ДА ДРВВЗ, е подадена една оферта, както 

следва: 

 

№ 

 

Оферта Вх. № / дата, час на постъпване 

 

Име на участника 

1. Вх.№ 2858/20.06.2017г. – 12:57ч. „Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД 

Комисията, започна своята работа след получаване на представената оферта и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  
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Председателят и всички членовете на комисията попълниха и представиха декларации, 

съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха участниците в обществената поръчка или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

След извършените по–горе действия, комисията пристъпи към отваряне на 

запечатаната непрозрачна опаковка с вх. № 2858/20.06.2017г. на участника „Б. Браун 

Медикал“ ЕООД, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен 

запечатен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията констатира, че 

опаковката на участника съдържа всички изискуемо, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, бяха 

подписани от трима от членовете на комисията. 

След извършените по-горе действия, публичната част от заседанието на комисията 

приключи. 

На свое закрито заседание, комисията продължи работа си с подробното разглеждане 

на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване и за съответствие с 

критериите за подбор в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

Комисията констатира, че: 

1. В част IV ”Критерии за подбор” на ЕЕДОП, точка 1б от раздел В „Технически и 

професионални способности“ , участникът е посочил списък на извършените от него 

дейности (доставки), от които, не става ясно за обема, който покриват.  

Съгласно раздел III.1.3, т. 1 от обявлението за поръчката (т.14.1 от документацията), 

изискването e участниците да са изпълнили дейности (минимум една дейност) с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години (считано от 

датата на подаване на офертата), като под „дейност с предмет и обем, сходен с предмета на 

поръчката“ следва да се разбира – доставка на медицински изделия с обем минимум обема на 

поръчката (205 номенклатурни единици ).  

2. ЕЕДОП е подписан от двамата управители на дружеството – Х. Щюер и М. 

Марле. След извършена справка, комисията установи, че дружеството се представлява и 

управлява и от лицата – Д. Гидикова – Йовоган и П. Асенов, в качеството им прокуристи.  

 Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и т. 8 от ППЗОП, 

изискванията за лично състояние по смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 са съотносими и към 

лица, представляващи дружеството, имащи право да упражняват контрол при вземането на 

решения. 

В този смисъл и съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП следва да се подпише и от 

прокуристите на дружеството. 

В тази връзка, комисията уведоми участника, че в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокол №1, може да представи на комисията нов ЕЕДОП подписан от 

управителите и прокуристите на дружеството и  допълнен в част IV ”Критерии за подбор” 

точка 1б от раздел „В“ „Технически и професионални способности“, или да представи други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация касаеща обема на 

посочените дейности. 

На 12.07.2017г., комисията назначена със Заповед № РД-09-56/23.06.2017г на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, се събра да разгледа допълнително представените документи. 

В определения от комисията срок, участникът „Б. Браун Медикал“ ЕООД, представи 

нов ЕЕДОП, подписан и от управителите и прокуриситие на дружуството, както и 

допълнителна информация, във връзка с изискването  в раздел III.1.3, т. 1 от обявлението за 

поръчката (т.14.1 от документацията). С допълнително представените документи, участникът 
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доказва изискването за обем на изпълнените доставки, посочено в раздел III.1.3, т. 1 от 

обявлението. 

Комисията реши, че по отношение на личното състояние и критериите за подбор, 

офертата на участника отговаря на условията на Възложителя. Комисията, продължи своята 

работа и пристъпи към разглеждане на техническото предложение от офертата на участника. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника „Б. Браун Медикал“ 

ЕООД и установи, че същото съответства с предварително обявените условия и е изготвено и 

представено съгласно изискванията на Възложителя.  

Предвид изложеното, комисията реши ценовото предложение на участника „Б. Браун 

Медикал“ ЕООД да се отвори на 14.07.2017 г. от 12:00 часа, в сградата на ДА ДРВВЗ на 

адрес: гр. София, ул. “Московска” № 3. Със съобщение публикувано в профила на купувача, 

комисията обяви датата, часа и мястото на отварянето. 

На проведеното открито заседания, в състава на комисията за отваряне на плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД, поради 

служебен отпуск на член от комисията - Ива Захариева, взе участие един от резервните 

членове, а именно - Калина Дойчинова,. 

На заседанието не присъстваха лица по чл. чл.54. ал.2 от ППЗОП. 

Комисията отвори ценовото предложение на участника и го оповести. Участникът е 

предложил обща цена за изпълнение на поръчката, в размер на 349 994,95 лева без ДДС. 

С извършените по-горе действия публичната част от заседанието на комисията 

приключи. 

На закрито заседание, комисията продължи своята работа, като пристъпи към 

оценяване и класиране на офертата на участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД, съгласно 

посочения от Възложителя критерий „най-ниска цена“. 

Във връзка с горното, комисията класира ценовото предложение на единствения 

участник „Б. Браун Медикал“  ЕООД на първо място, с обща цена на ценово предложение -  

349 994,95 лева без ДДС. 

Комисията предлага договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на медицински изделия за многократна употреба”, да бъде сключен с 

класирания на първо място участник „Б. Браун Медикал“  ЕООД. 

Комисията, назначена със Заповед № РД-09-56/23.06.2017г., състави и подписа 

настоящия доклад в 1 (един) оригинален екземпляр. 

На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, комисията, Ви представя настоящият доклад за 

утвърждаване и прилага всички документи, изготвени в хода на нейната работа, 

включително протокол №1 и протокол №2, както и цялата документация по разглежданата 

обществена поръчка. 

 

Комисия:    Председател:  Петър Янев –  ………..П………… 

                  

                  Членове: 

 1. Д-р Анастазия Петреска - ………П………… 

 

 2. Таня Русева - …………П………………… 

 

 3. Маргарита Янчовичина - ……П……………….. 

 

 4. Ива Захариева -  …………П…………….. 

 

 5. Калина Дойчинова -  …………П…………….. 


