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П Р О Т О К О Л  № 1 

 
Днес, 27.05.2020г, в 10:00 часа, в сграда Ректорат на ПУ „Паисий 

Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, заседателна зала на НПД, се 

проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № Рзз-1659/27.05.2020г на 

Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив за разглеждане и оценка на 

офертите и класиране на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: 

„Периодична доставка на реактиви, реагенти и консумативи за ПУ 

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по поект BG05M2OP001-1.002-0005-

C01”,  открита с Решение Р33-1403 от дата 25.03.2020 г. на Ректора на ПУ „Паисий 

Хилендарски”, уникален номер в РОП 00858-2020-0005 по Проект BG05M2OP001-

1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина 

(ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове”. 

 

На основание Глава пета, раздел VIII  от ППЗОП и в изпълнение на Заповед 

№ Рзз-1659/27.05.2020 г. на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, 

Комисията в състав:  

 

Председател: проф. Невена Стоянова Милева – ръководител на проекта 

Членове:  

                   1. Иво Костадинов Кемалов – юрист на проекта 

                               2. доц. Нина Димчева – ръководител на РЗ 12 от проекта 

                   3. доц. Мария Марудова -Живанович – изследовател по проекта 
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                   4. проф. Илия Илиев – ръководител на научен екип 

        5. проф. Балик Джамбазов – ръководител на РП 7 от проекта 

започна работата си на публично заседание.  

I. Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № Рзз-

1659/27.05.2020г. на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, съобщи 

имената и длъжностите на членовете на комисията и срока за приключване на 

работата. От деловодството на възложителя бяха предадени на Председателя на 

комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП постъпилите 4 (четири) броя 

оферти за участие в процедурата. Председателят на комисията уведоми членовете 

й, че в срок са постъпили следните оферти: 

 

1. Оферта вх. № 28.00-104/19.05.2020г, 11:2 часа на „МЕТРОМ 

БЪЛГАРИЯ“  ЕООД“; 

2. Оферта вх. № 28.00-109/22.05.2020г, 12:18 часа на „ФОТ“ ООД; 

3. Оферта вх. № 28.00-116/26.05.2020г, 10:03 часа на „ДИАХИМ- 

БИОТЕХ“ ЕООД; 

4. Оферта вх. № 28.00-120/26.05.2020г, 13:21 часа на  „ЛАБТРЕЙД В и А“ 

ООД; 

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с 

изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа 

декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На проведеното публично заседание не присъстват представители на 

участниците.  

II. В изпълнение на чл.54, ал.3 от ППЗОП Председателят на комисията 

пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване и 

оповести съдържанието им: 
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1. Оферта вх.№ 28.00-104/19.05.2020 г. „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ“  ЕООД“ 

            Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е 

представил оферта за обособена позиция № 2.  

Участникът е представил: опис на документите в офертата, Декларация 

обр.5 на възложителя, Техническо предложение за обособена позиция № 2, както и 

един брой непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

за  обособената позиция № 2. На електронен носител е представен ЕЕДОП. 

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с представения опис. На основание чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на 

участника.  

 

2. Оферта вх. № 28.00-109/22.05.2020 г.  на „ФОТ“ ООД 

            Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е 

представил оферта за обособени позиции № 1, № 3, № 5, № 6, № 8, № 9 и № 10.  

Участникът е представил седем броя папки /джоб/ за всяка от обособените 

позиции, за които участва, всяка от която включва: опис на документите в 

офертата, Техническо предложение за съответната позиция, непрозрачен и 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за съответната обособена 

позиция. На електронен носител във всяка от папките е представен ЕЕДОП за 

конкретната обособена позиция, с изключение на Обособена позиция № 5. За 

същата в приложения списък е описан ЕЕДОП, но такъв не е приложен в папката.  

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с представените описи.  На основание чл. 
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54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническите предложения на 

участника.  

 

3. Оферта вх. № 28.00-116/26.05.2020 г. на „ДИАХИМ- БИОТЕХ“ ЕООД 

            Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е 

представил оферта за обособени позиции № 7 и № 11.  

Участникът е представил: опис на документите в офертата, Декларация 

обр.5 на възложителя, два броя Технически предложения за обособена позиция № 7 

и № 11, два броя непрозрачни и запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри” за всяка от обособените позиции. На електронен носител е представен 

ЕЕДОП.  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с представения опис. На основание чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха пликовете  с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническите предложения на 

участника.  

 

4. Оферта вх. № 28.00-120/26.05.2020 г.  на  „ЛАБТРЕЙД В и А“ ООД 

            Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е 

представил оферта за обособена позиция № 4.  

Участникът е представил: опис на документите в офертата, Техническо 

предложение за обособена позиция № 4, както и един брой непрозрачен и 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за  обособената позиция 

№ 4. На електронен носител е представен ЕЕДОП. Председателят на комисията 

оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери съответствието 
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им с представения опис. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка 

страница от  техническото предложение на участника.  

 

С извършването на тези действия, в 10:15 часа приключи публичната част от 

работата на комисията.   

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа 

представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП,  съдържащи се 

в офертите.  

 

IІІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ 

ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

В съответствие и с изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, 

комисията продължи работата си на закрито заседание, като пристъпи към 

разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ПППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. За нуждите на проверката комисията извърши справки в 

Търговския регистър към АВ, относно вписаните обстоятелства за участниците. 

Комисията разгледа подробно представените от участниците ЕЕДОП, 

декларираните в тях обстоятелства и относимостта им с изискванията за лично 

състояние и критерии за подбор.  

За всяка оферта, по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на 

комисията наличието и редовността на представените документи, като резултатите 

от проверката са, както следва: 
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КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

1. Участник „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ“  ЕООД“ 

Участникът е представил опис  с приложен към него ЕЕДОП на електронен 

носител. Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен 

подпис от две лица. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че 

подписалите документа лица са управители на дружеството, с което е спазена 

разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В 

ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личното състояние на 

участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това 

основание. Декларирана е информация за съответствието с поставеният критерий 

за подбор относно технически и професионални способности, като е посочено, че 

участникът притежава Сертификат удостоверяващ прилагането на система за 

управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 (или  еквивалент). 

Посочен е Сертификат BG16/93134 издаден от SGS. Комисията извърши проверка 

на посочения в ЕЕДОП интернет адрес, от която установи, че участникът 

притежава посочения сертификат, който е със статус „валиден“. Комисията след 

разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по 

отношение на участника „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не е налице липса, 

непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от 

същите се констатира съответствие на декларираната информация с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът се 

допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП № 2. 
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2. Участник  „ФОТ“ ООД 

Участникът е представил опис към всяка обособена позиция, за която 

участва, с приложен към него ЕЕДОП на електронен носител, с изключение на ОП 

№ 5. Комисията констатира, че всички ЕЕДОП са подписани с валиден електронен 

подпис от две лица. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че 

подписалите документа лица са управители на дружеството, с което е спазена 

разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В 

ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личното състояние на 

участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това 

основание. Декларирана е информация за съответствието с поставеният критерий 

за подбор относно технически и професионални способности, като е посочено, че 

участникът притежава Сертификат удостоверяващ прилагането на система за 

управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 (или  еквивалент). 

Посочен е Сертификат BG11/5713, издаден от СЖС България, със срок на 

валидност до 13.02.2023 г. От участника не е представена Декларация за 

съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съставляваща Приложение № 5 от документацията за участие в 

процедурата.  

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП констатира следните непълноти, като на основание чл. 54, ал. 8 от 

ППЗОП ги описва изчерпателно, както следва: 

1. Комисията констатира, че към офертата за участие в обществената 

поръчка не е представена Декларация за съответствие с изискванията, 

свързани с изпълнението на дейности по проект, финансиран по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съставляваща 

Приложение № 5 от документацията за участие в процедурата. Такава не е 
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представена към офертата по нито една обособена позиция. Сочената 

декларация по същността си представлява императивно изискване за 

участника, чрез която същият доказва съответствието си с изисквания, 

подробно описани в нея и свързани с изпълнението на дейности по проекта. 

2. Не е представен ЕЕДОП на електронен носител за обособена позиция 

№ 5, какъвто е посочен в представения опис ва документите, съдържащи се в 

офертата.  

  На основание чл. 54, ал.8 ППЗОП, участникът следва да представи един 

брой Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на 

дейности по проект, финансиран по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ - Приложение № 5 към документацията, 

както и подписан ЕЕДОП на електронен носител за обособена позиция № 5.  

Комисията, указва на участника, че отстраняването на установените  

несъответствия следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП,  в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол. 

 

3. Участник „ДИАХИМ- БИОТЕХ“ ЕООД  

Участникът е представил опис  с приложен към него ЕЕДОП на електронен 

носител. Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен 

подпис от едно лице. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че 

подписалото документа лице е управител на дружеството, с което е спазена 

разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В 

ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личното състояние на 

участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това 

основание. Декларирана е информация за съответствието с поставеният критерий 

за подбор относно технически и професионални способности, като е посочено, че 

участникът притежава Сертификат удостоверяващ прилагането на система за 
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управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 (или  еквивалент). 

Посочен е Сертификат BAS QMS V20211967-1, издаден от „Верификация“ ООД, 

със срок на валидност до 20.05.2023 г. Комисията след разглеждане на 

представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на 

участника „ДИАХИМ- БИОТЕХ“ ЕООД не е налице липса, непълнота или 

несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се 

констатира съответствие на декларираната информация с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът се допуска до 

разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП № 7 и № 11. 

 

2. Участник  „ЛАБТРЕЙД В и А“ ООД  

Участникът е представил опис с приложен към него ЕЕДОП на електронен 

носител. Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен 

подпис от едно лице. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че 

подписалото документа лице е управител на дружеството, с което е спазена 

разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В 

ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личното състояние на 

участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това 

основание. Декларирана е информация за съответствието с поставеният критерий 

за подбор относно технически и професионални способности, като е посочено, че 

участникът притежава Сертификат удостоверяващ прилагането на система за 

управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 (или  еквивалент). 

Посочен е Сертификат рег. № 32100150153, издаден от ТТЮФ НОРД България 

ЕООД, със срок на валидност до 32.08.2021 г. От участника не е представена 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности 

по проект, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 
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интелигентен растеж“, съставляваща Приложение № 5 от документацията за 

участие в процедурата.  

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП констатира следните непълноти, като на основание чл. 54, ал. 8 от 

ППЗОП ги описва изчерпателно, както следва: 

Комисията констатира, че към офертата за участие в обществената 

поръчка не е представена Декларация за съответствие с изискванията, 

свързани с изпълнението на дейности по проект, финансиран по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съставляваща 

Приложение № 5 от документацията за участие в процедурата. Сочената 

декларация по същността си представлява императивно изискване за 

участника, чрез която същият доказва съответствието си с изисквания, 

подробно описани в нея и свързани с изпълнението на дейности по проекта. 

 На основание чл. 54, ал.8 ППЗОП, участникът следва да представи 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на 

дейности по проект, финансиран по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ - Приложение № 5 към документацията.  

Комисията, указва на участника, че отстраняването на установеното  

несъответствие следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,  

в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол. 

 

Въз основа на горното, комисията единодушно взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол да се изпрати до 

всички участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на 
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купувача, с оглед запознаване с констатираните липси, непълноти или 

несъответствия на информацията с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор. 

Комисията възлага на председателя й да организира публикуването на 

протокола в профила на купувача, както и подготвянето и изпращането на 

придружителни писма до участниците, ведно с копие от протокола. Изпращането 

на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за 

кореспонденция.   

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата 

на получаването на допълнително представените на комисията документи. 

Комисията възлага на председателя да свика следващото заседание след 

получаване на представените документи и/или изтичането на срока за 

представянето им, видно от доказателствата за получаване на протокола. 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове 

на дата 27.05.2020 г., както следва: 

 

Председател: проф. Невена Стоянова Милева ........................................... 

Членове:  

                   1. Иво Костадинов Кемалов ........................................................ 

                               2. доц. Нина Димчева ………………………….………………. 

                   3. доц. Мария Марудова -Живанович ………………………… 

                   4. проф. Илия Илиев …………………………………………… 

        5. проф. Балик Джамбазов ……………………………………... 

   Подписите са  заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.   
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