
ОБЩИНА CAM: ;ЛАСТ РАЗГРАД
7454 С.САМУИЛ УЛ "Х.ДИМИТЪРЧ№2 8  ТЕЛ.: (08477) 20-20: 8  ФАКС: 084266030

П Р О Т О К О Л  
№ I

Днес, 31.07.2019г.от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Самуил, въз 
основа на Заповед №740/31.08.2019г. на инж. Ахмед Мустафа -  изпълняващ длъжността 
кмет на община Самуил, съгласно заповед №192/06.03.2019г.назначената комисия в 
състав:
Председател: инж. Нергин Махмуд - гл. експерт „ОПП“

Членове:
1. Сибел Рахми -  гл. спец. „ООСВП”
2. Айхан Гафуров -  спец. .,ПП’"

се събра със задача да проведе обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: 
Медицински прегледи и изследвания на здравно неосигурени лица по обособени 
позиции:
- ОП №1 Гинекологични прегледи и изследвания на здравно неосигурени жени от 
уязвимите групи по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на 
достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил ” по Договор № 
BG05M90P001-2.018-0045-С01
- ОП №2 Профилактичните прегледи и медико-диагностичните изследвания на здравно 
неосигурени лица от уязвимите групи за откриване на сърдечно съдови заболявания и 
захарен диабет по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на 
достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил ” по Договор № 
BG05M90P001-2.018-0045-С01
- ОП №3 Профилактични прегледи и медико-диагностични изследвания на здравно 
неосигурени мъже за откриване на заболявания на простата и бъбреците по проект 
„ Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица 
от уязвими групи в Община Самуил ” по Договор № BG05M9OP001-2.018-0045-C01 
Комисията констатира, че съгласно представения регистър с вх. №3375/30.07.2019 г. са 
подадени оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с 
предмет:
Медицински прегледи и изследвания на здравно неосигурени лица по обособени 
позиции:
- ОП №1 Гинекологични прегледи и изследвания на здравно неосигурени жени от 
уязвимите групи по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на 
достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил ” по Договор № 
BG05M90P001-2.018-0045-С01
- ОП №2 Профилактичните прегледи и медико-диагностичните изследвания на здравно 
неосигурени лица от уязвимите групи за откриване на сърдечно съдови заболявания и 
захарен диабет по проект „ Социално-икономическа интеграция и подобряване на 
достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил ” по Договор № 
BG05M90P001-2.0J8-0045-C01
- ОП №3 Профилактични прегледи и медико-диагностични изследвания на здравно 
неосигурени мъже за откриване на заболявания на простата и бъбреците по проект 
„ Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица 
от уязвими групи в Община Самуил” по Договор № BG05M90P001-2.018-0045-C01, 
което обстоятелство е отразено в регистъра, както следва:



- „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗДРАВЕ РАЗГРАД” ООД гр. Разград, ул. ВАСИЛ 
ЛЕВСКИ, №1 с ех. № 3368/30.07.2019г., час 14:57;за обособени позиции №1,№2 
и №3

- МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД” АД гр. Разград, ул. КОСТА ПЕТРОВ, 
№2 с ех. № 3371/30.07.2019г., час 16:03; за обособена позиция №1

- МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД” АД гр. Разград, ул. КОСТА ПЕТРОВ. 
№2 с ех. №  3372/30.07.2019г., час 16:04; за обособена позиция №2

- МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД” АД. гр. Разград, ул. КОСТА ПЕТРОВ, 
№2 с ех. №  3373/30.07.2019г., час 16:05; за обособена позиция №3

Длъжностните лица от състава на комисията попълниха и подписаха декларация по чл. 
103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП. По време на заседанието присъстват 
упълномощени представители от участника МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД” АД 
-  Юлиян Йорданов Стойчев и Виктор Милчев Викторов.

ЕКомисията провери цялостта и прозрачността на опаковките и пристъпи към 
отваряне на офертата, оповестяване на съдържанието и проверка за наличието на отделен 
запечатан непрозрачен плик „предлагани ценови параметри”. Отварянето на офертите се 
извърши при спазване на условията по чл.54,ал.2 и ал.З от ЗОП, като председателят 
лично отвори и се установи, че:

- Офертата на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗДРАВЕ РАЗГРАД” ООД за ОП
№1,№2 и №3, съдържа:

a. Опис на документите
b. ЕЕДОП на магнитен носител на участника и на МДЛ „Харвей“ ООД
c. Техническо предложение за изпълнение - 3 бр.
d. Плик с надпис ,Предлагани ценови параметри” -  3 бр, след което 

трима членове на комисията и представител на участника извън оферента 
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническото 
предложение.

e. Други документи: / Декларация по чл.39, ал.З, т.1, буква „в” от 
ППЗОП/, / Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП/, /Декларация/ и /Удостоверения за 
специализация и квалификация, документи за апаратура/.

- Офертата на МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД” АД за ОП №1 ,№2 и №3,
съдържа:

f. Опис на документите -  3 бр.
g. ЕЕДОП на магнитен носител -  3 бр.
h. Техническо предложение за изпълнение - 3 бр.
i. Плик с надпис ,Предлагани ценови параметри” -  3 бр, след което 

трима членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри” и техническото предложение.

j. Други документи: / Декларация за срок на валидност на офертата/, / 
Декларация за съгласие с клаузите за приложения проект за договор/, 
/Списък на медицински персонал и апаратура за изпълнение/

Н.Комисията продължи работата си на закрито заседание, с цел установяване на 
изискванията за лично състояние и критерии за подбор, и констатира, че офертите на 
участниците:

-„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗДРАВЕ РАЗГРАД” ООД не отговаря на 
изискванията, а именно в ЕЕДОП:

• Част II, буква А не е посочил наименования на обособените позиции;
• Част III, буква А не е посочил обстоятелството, отнасящо се за него;



• Част III, буква В не е посочил обстоятелството, отнасящо се за него, а 
именно:

о „ Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:... “ 
о „Може ли икономическият оператор да потвърди, че... “

• Информацията, отнасяща се до критерия за подбор, посочен в
документацията не е попълнена в Част IV, буква А, т.2;

• Не е попълнил Част VI „Заключителни положения'4 (последен абзац);

в ЕЕДОП МДЛ „Харвей4' ООД е:
• в част II. буква В е посочен отговор „Да“ във връзка с използване на чужд 

капацит ет а същият се явява трето лице за участника „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР ЗДРАВЕ РАЗГРАД“ ООД, т.е. няма законово основание на 
съответния въпрос да е посочен отговор „Да44;

• Част III. буква А не е посочил обстоятелството, отнасящо се за него;
• Част III, буква В не е посочил обстоятелството, отнасящо се за него, а 

именно;
о „ Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:... “ 
о „ Може ли икономическият оператор да потвърди, че... “

• Информацията, отнасяща се до критерия за подбор, посочен в 
документацията не е попълнена в Част IV, буква А, т.2;

• Не е попълнил Част VI „Заключителни положения44 (последен абзац);

- МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД” АД не отговаря на изискванията, а 
именно в ЕЕДОП за ОП №1:

• Не е попълнил Част VI ..Заключителни положения“ (последен абзац);
- МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД” АД  не отговаря на изискванията, а 

именно в ЕЕДОП за ОП №2:
• Не е попълнил Част VI „Заключителни положения“ (последен абзац);

- МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД” АД не отговаря на изискванията, а 
именно в ЕЕДОП за ОП №3:

• Не е попълнил Част VI „Заключителни положения“ (последен абзац);

На основание чл.54. ал. 8. 9 и 10 от ППЗОП и във връзка с горепосочените 
констатации, моля в срок до 5 работни дни от получаването на протокола кандидатите 
и участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 
срок за получаване на оферти или заявления за участие, като възможността се отнася и 
за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника. Кандидатът 
или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 
подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато 
това не води до промяна на техническото предложение.

Документите следва да се представят в административната сграда на община 
Самуил, стая № 103 в деловодство-с. Самуил, ул.“Хаджи Димитър" №2, ет. 1 в 
запечатана непрозрачна опаковка с надпис Допълнителни документи към оферта за 
участие е процедура с предмет: „Медицински прегледи и изследвания на здравно 
нсосигурени лица по обособени позиции:

- ОП №1 Гинекологични прегледи и изследвания на здравно нсосигурени 
жени от уязвимите групи но проект „Социално-икономическа интеграция и



подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община 
Самуил” по Договор № BG05M90P001-2.018-0045-C01

- ОП №2 Профилактичните прегледи и медико-диагностичните изследвания 
на здравно неосигурени лица от уязвимите групи за откриване на сърдечно съдови 
заболявания и захарен диабет по проект „Социално-икономическа интеграция и 
подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община 
Самуил” по Договор № BG05M90P001-2.018-0045-C01

- ОП №3 Профилактични прегледи и медико-диагностични изследвания на 
здравно неосигурени мъже за откриване на заболявания на простата и бъбреците 
по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до 
образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” по Договор № 
BG05M90P001-2.018-0045-C01“.
Върху плика следва да се посочи и наименованието на участника.

Работата на комисията приключи на 07.08.2019г. в 14:42 часа.

Членове:

Председател: инж. Нергин Мах;

Комисия в състав:

2. Айхан Гафуров

1. Сибел Рахми
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