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  П Р О Т О К О Л  № 2 

 
Днес, 12.02.2020г., в 13:00 часа, в сграда Ректорат на ПУ „Паисий 

Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, се проведе заседание на 

Комисия, назначена със Заповед № Рзз-433/28.01.2020г 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: „Доставка на оборудване за 

научноизследователска дейност по работни пакети  6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ 

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3а1”,  

открита с Решение № Рзз-6989/17.12.2019г. на Ректора на ПУ „Паисий 

Хилендарски” и уникален идентификационен номер в РОП  00858-2019-0009 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-433/28.01.2020г. на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, 

Комисията в състав:  

 

Председател: Румен Кирилов Киров – помощник ректор; 

Членове: 1. Иво Костадинов Кемалов – с квалификация юрист  

          2. проф. д-р Илия Николов Илиев-  биохимик 

           3. проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов – клетъчен биолог 

       4. доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович- физик 

       5. доц. д-р Нина Димитрова Димчева – физикохимик 
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       6. Лиляна Велиянова Шаламанова – експерт „ОП“  

 

започна работата си на закрито заседание.  

 

На свое предходно заседание комисията констатира липси, непълноти или 

несъответствия  на информацията с изискванията към личното състояние  или 

критериите за подбор в офертата на участник, предвид което изиска допълнително 

представяне на документи. 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ 
 

I. Участник „БИОСИСТЕМИ“ ООД с оферта вх. № 28.00-30/27.01.2020г.  
 

Комисията установи, че Протокол № 1/28.01.2020г. от работата на 

комисията е изпратен до участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД с писмо изх. № 28.00-

55/30.01.2020г. и е получен от участника на дата 31.01.2020г., видно от 

приложената обратна разписка. Представените от „БИОСИСТЕМИ“ ООД 

допълнителни документи са постъпили при възложителя с писмо с вх.№ 28.00-

63/06.02.2020г., т.е. в указания срок и на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП се 

пристъпи към тяхното разглеждане. 

Участникът е представил писмо с приложени към него на електронен 

носител /CD/ нов ЕЕДОП на „Биосистеми“ ООД, заверено копие на справка от 

търговския регистър при Агенция по вписванията за актуално състояние на 

дружеството, заверено копие на дружествен договор, както и заверено копие от 

начална и стр.14 до 16 вкл. от документацията на възложителя за участие в 

откритата процедура. 
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Комисията констатира, че представеният ЕЕДОП е подписан с валиден 

електронен подпис от едно лице – Мая Иванова Кичева. От справката в ТРРЮЛНЦ 

към АВ се установи, че подписалото лице е управителят 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 личностното 

състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на 

това основание. Декларирана е информация за съответствието с поставеният 

критерии за подбор относно технически и професионални способности, като е 

посочено, че участникът притежава сертификат за разработена и внедрена система 

за управление на качеството, която покрива изискванията на стандарт EN ISO 

9001:2015, а именно Сертификат, издаден от сертифициращия орган OHMI 

EuroCert GmbH,Берлинско шосе 66, 39144 Магдебург, Германия, Рег.№ CQ-BG-

070/14/02/bul, валиден до 16 ноември 2020г. 

В резултат на горното комисията приема, че участникът „БИОСИСТЕМИ“ 

ООД отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поради което същият се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 

от ППЗОП по ОП № 16. 

 

Комисията насрочва заседание на 18.02.2020г. от 10:00ч., на което ще бъдат 

разгледани Техническите предложения на участниците. 

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и нейните членове на 

дата 12.02.2020г., в 13:20ч., както следва: 
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КОМИСИЯ: 

 
Председател: Румен Кирилов Киров ……………………. 

 

Членове: 1. Иво Костадинов Кемалов ……………………  

 

          2. проф. д-р Илия Николов Илиев ……………. 

 

           3. проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов …………….. 

 

       4. доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович ……………. 

 

       5. доц. д-р Нина Димитрова Димчева ……………………. 

 

       6. Лиляна Велиянова Шаламанова ……………………  

       

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