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ПРОТОКОЛ №2 
 

 

От действията на комисия при разглеждане на допълнителна предоставените документи 

относно съответствие към лично състояние и критерии за подбор и техническото предложение 

от  офертата на участника в открита процедура с предмет: „Доставка на медицински изделия 

за многократна употреба”. 

На закрито заседание, проведено на 12.07.2017г., комисията назначена със Заповед 

№ РД-09-56/23.06.2017г на Председателя на ДА ДРВВЗ, продължи своята работа и пристъпи 

към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствие към лично 

състояние и критерии за подбор на участника в обществената поръчка. „Б. Браун Медикал“ 

ЕООД. 

До крайният срок, определен от комисията за получаване на допълнителни документи, 

по отношение на констатираните несъответствия и липса на информация, бяха предоставени 

такива от участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД. 

Документите са заведени в деловодството на ДА ДРВВЗ с вх. 

2858/06.07.2017г.Участникът е представил: нов ЕЕДОП и допълнителна информация, 

доказваща изпълнените дейност с предмет и обем идентичен с предмета на поръчката. 

От декларираните в част IV ”Критерии за подбор” на ново представеният ЕЕДОП, точка 

1б от раздел „В“ „Технически и професионални способности“, комисията констатира, че 

участникът е посочил  дейности , както и доказателства за тях, доказващи съответствие с 

изискването на Възложителя за обем на поръчката. 

Предоставеният ЕЕДОП е подписан и подпечатан от управителите и от прокуристите на 

дружеството, съгласно разпоредбата на  чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

С оглед на направените констатации, комисията установи, че участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, с оглед 

на което комисията допуска участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД до разглеждане на  

техническото му предложение. 

Техническото предложение е попълнено коректно, по образец на Възложителя (Образец 

№3). Към техническото предложение са представени всички изискуеми сертификати и 

стандарти доказващи качеството на предлаганите медицински изделия. Участникът е 

приложил заверени копия на каталози, брошури, както и инструкции за употреба на български 

език.  

Във връзка с горното комисията счита, че техническото предложение на участника, 

отговаря на предварително обявените условия и допуска участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД 

до разглеждане на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията обяви чрез публикуване на съобщение на 

профила на купувача, че отварянето на ценовото предложение на участника „Б. Браун 

Медикал“ ЕООД,  ще се състои на 14.07.2017г в 12:00 часа в сградата на ЦУ на ДА ДРВВЗ, гр. 

София, ул. Московска №3, стая №102. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54. 

ал.2 от ППЗОП. 

 

На 14.07.2017г. в 12:00 часа на открито заседания, комисия назначена със Заповед № РД-

09-56/23.06.2017г на Председателя на ДА ДРВВЗ, 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; 
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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. Калина Дойчинова – И.Д. Началник отдел в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

 

се събра със задача да отвори, оповести  и класира ценовото предложение на участник 

„Б. Браун Медикал“  ЕООД.  

Поради служебен отпуск на член от комисията - Ива Захариева, в заседанието на 

комисията взе участие един от резервните членове, а именно Калина Дойчинова, за което 

подписа декларация по 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. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести ценовото предложение. Участникът е предложил обща цена за изпълнение на 

поръчката в размер на  . С това публичната част от заседанието приключи. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание с подробно разглеждане и 

класиране на ценовото предложение на участника „Б. Браун Медикал“  ЕООД“. Ценовото 

предложение на участника е попълнено по образец, подписано и подпечатано, съгласно 

изискванията на възложителя. При направена проверка на изчисленията за грешки и 

неточности, комисията не констатира такива. 

След извършените по-горе действия, комисията класира ценовото предложение на 

единствения участник в обществената поръчка, съгласно обявения критерии за възлагане „най 

– ниска цена “.  

На първо място, комисията класира участника „Б. Браун Медикал“  ЕООД“, с обща 

цена на ценово предложение -  349 994,95 лева без ДДС. 

С горното комисията изпълни възложените й задачи със Заповед № РД-09-56/23.06.2017г 

на Председателя на ДА ДРВВЗ, с оглед на което председателят на комисията закри 

заседанието й. 

 

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

                Членове: 

  

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

 

2. Таня Русева - ……………П……………………… 

 

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

 

4. Калина Дойчинова -  ………П………….……... 

 


