
/заличено осн.ЗЗЛД/ 

УТВЪРДИЛ  

УПРАВИТЕЛ ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД : 

ДОКТОР НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ  

 

 

               

П Р О Т О К О Л    

 

Днес, на 15.07.2019г. в 10:00 часа в ЦПЗ –Благоевград ЕООД, в заседателната 

зала се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД -07-390/08.07.2019г. 

на управителя  на ЦПЗ-Благоевград ЕООД за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване на профила на купувача на 

обява, с предмет на поръчката : „Доставка на медицински изделия и дезинфектанти 

за нуждите на   ЦПЗ – Благоевград ЕООД  през 2019–2020г.“ 
в състав: Председател : Велимира Георгиева Календерска – Главна медицинска 

сестра в ЦПЗ Благоеврад ЕООД 

Членове: 

      1.  Росица Кирилова Велинова – Главен счетоводител в ЦПЗ - 

Благоеврад ЕООД 

      2.  Цвета Валентинова Рангелова – адвокат 

      Комисията заседава в основния си състав, без участие на резервен член. 

На публичното заседание не присъстват представители на кандидатите или 

участниците или техни упълномощени представители, подали оферта, както и 

представители на  средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2  от 

Правилника за приложение на Закона за обществени поръчки. 

Настоящото заседание е второ, предвид обстоятелството, че в първоначално 

обявения срок за получаване на оферти бяха получени общо три броя оферти, като за 

ОП № 1 са три оферти, а за ОП № 2 една оферта. Предвид разпоредбата на чл.188, ал.2 

от ЗОП съгласно която възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-

малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три 

оферти и като взе предвид, че макар в деловодството на ЦПЗ – Благоевград ЕООД в 

указания срок бяха  постъпили общо три оферти, като за ОП № 1 офертите са три, но за 

ОП № 2 офертата е една и с оглед осигуряване спазването в максимална степен на 

принципите на ЗОП, залегнали в чл.2 от закона, комисията прие, че това обстоятелство 

налага удължаване на срока за получаване на оферти най-малко с 3 /три/ дни, като 

срокът за получаване на оферти от участници беше удължен до 12.07.2019г. до 15.30 

часа. 

На основание чл.48, ал.6 от ППЗОП Председателя на комисията получи 

депозираните оферти от служител  «Човешки ресурси», за което се подписа протокол 

от предаващото и приемащо го лице. Съгласно този  протокол в удължения краен срок 

за получаване на офертите : 12.07.2019 /петък/ в деловодството на ЦПЗ – Благоевград 

ЕООД не бяха получени други ферти, извън докладваните на предходно заседание на 

комисията от 08.07.2019г., както следва:  

1. «Хелмед България» ЕООД с вх. № 1/02.07.2019г. в 10.05 часа по куриер  за ОП 

№ 1 и ОП № 2. 

2. «Елпак Лизинг» ЕООД с вх.№ 2/03.07.2019г. в 10.00 часа по куриер за ОП № 1 

3. «Биофармация ГС» ООД с вх.№ 6/04.07.2019г. в 13.55 часа лично за ОП № 1 

С оглед на горното комисията счита, че не следва подписване на други  декларации 

за липса на обстоятелства по чл.103, ал.2 ЗОП, тъй като няма допълнително 



представени оферти, извън подадените в първоначално определения затова срок и за 

което обстоятелство след запознаване със списъка и протокола за получени оферти 

всеки член на комиисята е подписал декларация по реда на чл.103, ал.2 ЗОП на 

08.07.2019г. 

Предвид разпоредбата на чл.188, ал.3 ЗОП и след като е спазила изискванията на 

чл.188, ал.2 ЗОП комисията намира, че  няма пречка да пристъпи към отваряне на 

офертите на основание чл.188, ал.3 ЗОП, вр. чл.97, ал.3 ППЗОП по реда на тяхното 

постъпване:  

1.Отвори се офертата на „Хелмед България“ ЕООД, гр.София   и се обяви ценовото 

му предложение. Този участник участва за част от номенклатурите от ОП „Медицински 

изделия“, посочени в спецификацията и ОП „Дезинфектанти“, посочени в спецификацията.  

Този участник  представя всички изискани от възложителя документи: 

1.Опис на приложените документи – изготвен, подписан и подпечатан от участника; 

2. Представяне на участника   

3.  Ценово предложение  

4. Техническо предложение, което съдържа: 

1) Срок за изпълнение на доставката - участникът посочва срока за изпълнение на 

доставката. 

2)  Срок за изпълнение на поръчката. Срок на отложено плащане. 

3) Декларация за срок на валидност на офертата -  не по-малко от 120 (сто и 

двадесет)   календарни дни 

4) Декларация  за приемане на условията по проекта на договора 

5)  Декларация по чл. 97, ал. 5, за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 

от ЗОП   

6) Декларация по чл. 97, ал. 5, за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.3-5 от 

ЗОП   

7) Документи, доказващи  техническите възможности за изпълнение на поръчката, 

съгласно документацията. 

8) Декларация за участието на  подизпълнител 

9) Декларация за остатъчният срок на годност на доставяните изделия  

Комисията приема, че този участник представя пълна оферта, съдържаща всички 

изискани от възложителя документи. 

Този участник предлага техническо предложение, съобразено с изискванията на 

възложителя. Предлага срос на доставка –  не по –късно от 168 часа след получаване на 

заявката; срок на разсрочено плащане – 30 дни; срок на валидност на офертата: 120 дни. 

Ценовото предложение на участника е в съотвествие с изискванията на 

възложителя и съдържа единични цени на номенклатурите за които участва отразени в 

табличен вид. 

2. Отвори се офертата на «Елпак Лизинг» ЕООД   и се обяви ценовото му 

предложение. Този участник участва за номенклатури от ОП „Медицински изделия“, 

посочени в спецификацията Този участник  представя всички изискани от възложителя 

документи: 

1.Опис на приложените документи – изготвен, подписан и подпечатан от участника; 

2. Представяне на участника   

3.  Ценово предложение  

4. Техническо предложение, което съдържа: 

1)Срок за изпълнение на доставката - участникът посочва срока за изпълнение на 

доставката. 

2)Срок за изпълнение на поръчката. Срок на отложено плащане. 



3)Декларация за срок на валидност на офертата -  не по-малко от 120 (сто и двадесет)   

календарни дни 

4)Декларация  за приемане на условията по проекта на договора 

5) Декларация по чл. 97, ал. 5, за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП   

6)Декларация по чл. 97, ал. 5, за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП   

7)Документи, доказващи  техническите възможности за изпълнение на поръчката, 

съгласно документацията. 

8)Декларация за участието на  подизпълнител 

9)Декларация за остатъчният срок на годност на доставяните изделия 

Комисията приема, че този участник представя пълна оферта, съдържаща всички 

изискани от възложителя документи. 

Този участник предлага техническо предложение, съобразено с изискванията на 

възложителя. Предлага срос на доставка – не по-късно от 24 часа; срок на разсрочено 

плащане – 30 дни; срок на валидност на офертата: 120 дни. 

Ценовото предложение на участника е в съотвествие с изискванията на 

възложителя и съдържа единични цени на номенклатурите за които участва отразени в 

табличен вид. 

3. Отвори се офертата на «Биофармация ГС» ООД   и се обяви ценовото му 

предложение. Този участник участва за номенклатури от ОП „Медицински изделия“, 

посочени в спецификацията Този участник  представя всички изискани от възложителя 

документи: 

1.Опис на приложените документи – изготвен, подписан и подпечатан от участника; 

2. Представяне на участника   

3.  Ценово предложение  

4. Техническо предложение, което съдържа: 

1)Срок за изпълнение на доставката - участникът посочва срока за изпълнение на 

доставката. 

2)Срок за изпълнение на поръчката. Срок на отложено плащане. 

3)Декларация за срок на валидност на офертата -  не по-малко от 120 (сто и двадесет)   

календарни дни 

4)Декларация  за приемане на условията по проекта на договора 

5) Декларация по чл. 97, ал. 5, за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП   

6)Декларация по чл. 97, ал. 5, за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП   

7)Документи, доказващи  техническите възможности за изпълнение на поръчката, 

съгласно документацията. 

8)Декларация за участието на  подизпълнител 

9)Декларация за остатъчният срок на годност на доставяните изделия 

Комисията приема, че този участник представя пълна оферта, съдържаща всички 

изискани от възложителя документи. 

Този участник предлага техническо предложение, съобразено с изискванията на 

възложителя. Предлага срос на доставка – не по-късно от 24 часа; срок на разсрочено плащане 

– 30 дни; срок на валидност на офертата: 120 дни. 

Ценовото предложение на участника е в съотвествие с изискванията на възложителя и 

съдържа единични цени на номенклатурите за които участва отразени в табличен вид. 

С това приключи публичната част от заседанието. 

 Комисията взе решение да продължи работата си на 15.07.2019г. от 12.00 часа. 

  Председател: Велимира Георгиева Календерска – Главна медицинска сестра в ЦПЗ 

Благоеврад ЕООД/заличено осн.ЗЗЛД/ 



Членове: 

      1.  Росица Кирилова Велинова – Главен счетоводител в ЦПЗ - Благоеврад 

ЕООД  /заличено осн.ЗЗЛД/ 

    2. Цвета Валентинова Рангелова – адвокат 

/заличено осн.ЗЗЛД/ 

 

Предал протокол на 15.07.2019г. .......... /заличено осн.ЗЗЛД/ 

 

Получил протокол на 15.07.2019г.......... /заличено осн.ЗЗЛД/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


