
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Бургас 

 

гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120 тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261 

e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com 

 
 

 

                                               П Р О Т О К О Л  № 1 
                         

              по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4  

  от Правилника за прилагане на ЗОП 

  

 
Днес, 08.10.2018г. в 11:00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 120, 

ет.5, конферентна зала,  на основание чл. 192  от Закона за обществените поръчки във вр. с чл. 

97, ал.4 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № РД 18-05/08.10.2018 г. на Директора на РЗИ- 

Бургас, се събра комисия в състав: 

 

Председател: д-р Мариана Петрова Кофинова– Директор на Дирекция „Обществено 

здраве“; 

Членове:  

1. инж. Димитринка Иванова Кирчева – Директор на Дирекция "Лабораторни 

изследвания" при РЗИ-Бургас; 

2. Павлина Тонева Цонева- Директор на Дирекция „Административно-правно, 

финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

3. инж. Валя Иванова Жекова– началник на отдел „Химико-физични изследвания", 

Дирекция “Лабораторни изследвания ” при РЗИ- Бургас; 

4. д-р Николай Милтиядов Милтиядов- началник на отдел "Радиационен контрол", 

Дирекция  "Обществено здраве"; 

5. Багряна Иванова Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и правен”, 

Дирекция   „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

6. Цанка Колева Димитрова- началник на отдел „Финансово-счетоводен и 

организационно-информационен”, Дирекция „Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

7. инж. Мария Николова Иванова – главен експерт в отдел „Химико-физични 

изследвания", Дирекция “Лабораторни изследвания ”при РЗИ-Бургас. 

8. Александра Андреева Димитрова – главен инспектор в отдел "Радиационен контрол", 

Дирекция "Обществено здраве" при РЗИ- Бургас; 

 

Комисията се събра, за да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на 

изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява 

(№ 32-ОП-01/17.19.2018 г.) по реда на Глава 26- та от ЗОП, с предмет: „Доставка на 

лабораторно оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ с две обособени позиции:  Обособена 

позиция № 1 „Доставка на рентген-гама дозиметър“, Обособена позиция № 2  „Доставка на 

спектрофотометър“. 
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І. Списък на участниците, подали оферти:  

Павлина Цонева докладва, че e предадени шест /6/ броя запечатани непрозрачни 

опаковки, върху които е отразено: наименование на участник, адрес, телефон, факс и e-mail за 

кореспонденция на подателя, лице за контакт, входящ номер и час на офертата от деловодния 

електронен регистър на РЗИ-Бургас,  наименование на поръчката и обособена позиция. 

Председателят на комисията получи списъка с участниците.   

Предложение за участие в процедурата са направили следните участници: 

 „ИНФОЛАБ“ ЕООД, с адрес: гр. София , ул. „Рилски езера”  № 5, ет. 5.  Офертата 

е подадена в РЗИ –Бургас на 01.10.2018 г. в 9,05ч. с вх.  32-РО-02/01.10.2018 г. 

Относно обособена позиция № 2  „Доставка на спектрофотометър“.; 

 “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с адрес: гр. София, ж.к. 

“Младост 1”, бл. 28Б. Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 01.10.2018 г. в 9,21 ч.  

с вх.  32-РО-03/01.10.2018 г. Относно обособена позиция № 2  „Доставка на 

спектрофотометър“; 

 “ТИТА-КОНСУЛТ” ООД, с адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 5А. 

Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 01.10.2018 г. в 9,23ч. с вх. 32-РО-

04/01.10.2018 г. Относно обособена позиция № 1 „Доставка на рентген-гама 

дозиметър“; 

 „Т.Е.А.М.“ ООД,  с адрес: гр. София 1606, бул. „Ген. Е. Тотлебен”  № 71-73, ет. 6.  

Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 01.10.2018 г. в 10,08ч. с вх. 32-РО-

05/01.10.2018 г. Относно обособена позиция № 2  „Доставка на 

спектрофотометър“; 

 „Българска Лабораторна Корпорация“ ЕООД, с адрес: гр. София 1202, ул. 

„Индустриална”  11. Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 01.10.2018 г. в 10,09ч.  

с вх.  32-РО-06/01.10.2018 г. Относно обособена позиция № 2  „Доставка на 

спектрофотометър“; 

 “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД, с адрес: гр. София, к-с Дружба -22, бул.  “Проф. Ц. 

Лазаров”, № 10. Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 01.10.2018 г. в 15.47 ч.  с 

вх.  32-РО-07/01.10.2018 г. Относно обособена позиция № 2  „Доставка на 

спектрофотометър“; 

След като се запознаха с наименованието на участниците в процедурата по реда на 186 

от ЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, че по 

отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Председателят на 

комисията обяви на членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки един 

етап от процедурата, следва да направят съответното ново деклариране. 

На заседанието на комисията не присъстваха представили на участниците. 

Всички членове на комисията са запознати предварително със Заповед № РД 18-

02/17.09.2018 г. на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26-та от ЗОП, с 

предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ с две обособени 

позиции:  Обособена позиция № 1 „Доставка на рентген-гама дозиметър“, Обособена позиция 

№ 2  „Доставка на спектрофотометър“. 

Комисията определи реда за разглеждане на офертите: по реда на тяхното входиране. 

Комисията констатира, че всички шест оферти на участниците са постъпили в срок, в 

запечатени непрозрачни опаковки, които са с ненарушена  цялост. Председателят информира 

комисията, че срока за получаване на оферти по отношение обособена позиция №1„Доставка 

на рентген-гама дозиметър“ е удължен със заповед №  РД 18-04/02.10.2018 г. на Директора на 

РЗИ-Бургас -до 05.10.2018 г. в 17:00 часа. 

ІІ. Отваряне на предложенията на участниците:  

Първо беше отворен плика с офертата на: „ИНФОЛАБ“ ЕООД. Председателят на 

комисията оповести съдържанието на плика с офертата на „ИНФОЛАБ“ ЕООД. На основание 

чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се подписаха на техническото 

и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че всички посочени в списъка 



 

 

документи се съдържат в плика с офертата на участника.  В изпълнение на чл. 97, ал. 3 

ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по 

посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Второто предложение, което беше отворено е плика с офертата на: “МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на 

плика с офертата на МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. На основание чл. 54, 

ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се подписаха на техническото и 

ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че всички посочени в списъка 

документи се съдържат в плика с офертата на участника.  В изпълнение на чл. 97, ал. 3 

ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по 

посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Третото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: “ТИТА-КОНСУЛТ” 

ООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на “ТИТА-

КОНСУЛТ” ООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на 

комисията се подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Комисията 

констатира, че всички посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на 

участника.  В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят оповести ценовото 

предложение на участника. Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към 

проверка в интернет страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на 

дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството е приложена към настоящия 

протокол. 

Четвъртото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „Т.Е.А.М.“ ООД 

Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на  „Т.Е.А.М.“ ООД. 

На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се подписаха на 

техническото и ценовото предложение на участника. Комисията констатира, че всички 

посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника.  В изпълнение на 

чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, 

по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Петото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „Българска 

Лабораторна Корпорация“ ЕООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на 

плика с офертата на „Българска Лабораторна Корпорация“ ЕООД. На основание чл. 54, ал.4 

ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се подписаха на техническото и ценовото 

предложение на участника. Комисията констатира, че всички посочени в списъка документи 

се съдържат в плика с офертата на участника.  В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП 

председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по посочения от 

участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския регистър на 

актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството е приложена 

към настоящия протокол. 

Шестото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: “ИНОВАКОМЕРС“ 

ЕООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на  

“ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на 

комисията се подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Комисията 

констатира, че всички посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на 

участника.  В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят оповести ценовото 

предложение на участника. Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към 

проверка в интернет страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на 



 

 

дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството е приложена към настоящия 

протокол. 

С отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения приключи 

публичното заседание на  комисията. 

 

ІІІ. Проверка на предложенията на участниците за съответствието им с 

поставените критерии за подбор. 

На 16.10.2018 г. от 9,30 часа се проведе заседание на комисията, в непроменен състав, на 

което бяха разгледани офертите на участниците за съответствието им с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, постановени от възложителя. Комисията пристъпи 

към проверка относно наличието на всички изискуеми от възложителя документи, както и към 

проверка на съдържанието на представените документи и дали същите в пълна степен 

отговарят на изисквания и критерии за подбор, определени от възложителя. Резултатите от 

прегледа им по реда на тяхното постъпване в РЗИ-Бургас са следните:  

 

Участник  „ИНФОЛАБ“ ЕООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор: Участникът представя копие от сертификат за  

управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват съгласно предмета на 

обособената позиция за която се участва. Участникът представя списък и доказателства за 

изпълнени през последните три години доставки на апаратура със сходен предмет на този в 

обособени позиция от № 2. Участникът представя списък   относно сервизен инженер, който 

ще участва в изпълнението на поръчката, с посочени трите имена, приложен е документ за 

придобита професионална компетентност, сертификат.  

Относно изисквания към предлаганото лабораторно оборудване и дали същото отговаря 

на минималните изисквания,  определени от възложителя, комисията пристъпи към проверка 

на техническото предложение и предоставените към него документи. Съгласно изискванията 

на възложителят за всички описани технически характеристики, всеки участник следва да 

представи документи- данни, от които да са видни техническите характеристики на 

лабораторното оборудване), които ще се доставят (фирмен проспект, каталог или ръководство, 

link към официалния интернет сайт на производителя с публикуваните технически данни на 

съответната апаратура, снимки на стоките, които ще се доставят). Констатациите на комисията 

са изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокола. 

 

Участник “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

Относно критериите за подбор: Участникът представя копие от сертификат за  

управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват съгласно предмета на 

обособената позиция за която се участва. Участникът представя списък и доказателства за 

изпълнени през последните три години доставки на апаратура със сходен предмет на този в 

обособени позиция от № 2. Участникът представя списък  за сервизните инженери, които ще 

участват в изпълнението на поръчката,  посочени са трите имена и  документ за придобита 

професионална компетентност, сертификат.  

Относно изисквания към предлаганото лабораторно оборудване и дали същото отговаря 

на минималните изисквания,  определени от възложителя, комисията пристъпи към проверка 

на техническото предложение и предоставените към него документи. Съгласно изискванията 

на възложителят за всички описани технически характеристики, всеки участник следва да 

представи документи- данни, от които да са видни техническите характеристики на 

лабораторното оборудване), които ще се доставят (фирмен проспект, каталог или ръководство, 

link към официалния интернет сайт на производителя с публикуваните технически данни на 



 

 

съответната апаратура, снимки на стоките, които ще се доставят). Констатациите на комисията 

и установените несъответствия между техническото предложение на участника и 

представените документи за апаратурата, както и несъответствия с изискванията на 

възложителя са изложени в табличен вид- Приложение №2 към настоящия протокола. 

 

Участник  “ТИТА-КОНСУЛТ” ООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор: Участникът представя копие от сертификат за  

управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват съгласно предмета на 

обособената позиция за която се участва. Участникът представя списък и доказателства на 

изпълнени през последните три години доставки на апаратура със сходен предмет на този в 

обособени позиция от № 1. Участникът представя списък  за сервизните инженери, които ще 

участват в изпълнението на поръчката, посочени са трите имена и  документ за придобита 

професионална компетентност, сертификат. 

Относно изисквания към предлаганото лабораторно оборудване и дали същото отговаря 

на минималните изисквания,  определени от възложителя, комисията пристъпи към проверка 

на техническото предложение и предоставените към него документи. Съгласно изискванията 

на възложителят за всички описани технически характеристики, всеки участник следва да 

представи документи-данни, от които да са видни техническите характеристики на 

лабораторното оборудване), които ще се доставят (фирмен проспект, каталог или ръководство, 

link към официалния интернет сайт на производителя с публикуваните технически данни на 

съответната апаратура, снимки на стоките, които ще се доставят). Констатациите на комисията 

за изложени в табличен вид- Приложение №3 към настоящия протокола. 

 

На 24.10.2018 г. от 14,00 часа се проведе поредно заседание на комисията, в непроменен 

състав, на което комисията продължи с разглеждането на офертите на участниците за 

съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

постановени от възложителя. Комисията пристъпи към проверка относно наличието на всички 

изискуеми от възложителя документи, както и към проверка на съдържанието на 

представените документи и дали същите в пълна степен отговарят на изисквания и критерии 

за подбор, определени от възложителя.  

 

Участник „Т.Е.А.М.“ ООД 
Относно критериите за подбор: Участникът представя копие от сертификат за  

управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват съгласно предмета на 

обособената позиция за която се участва. Участникът представя списък и доказателства на 

изпълнени през последните три години доставки на апаратура със сходен предмет на този в 

обособени позиция от № 2. Участникът представя списък  за сервизните инженери, които ще 

участват в изпълнението на поръчката, посочени са данни за трите имена, документ за 

придобита професионална компетентност, сертификат. 

Относно изисквания към предлаганото лабораторно оборудване и дали същото отговаря 

на минималните изисквания,  определени от възложителя, комисията пристъпи към проверка 

на техническото предложение и предоставените към него документи. Съгласно изискванията 

на възложителят за всички описани технически характеристики, всеки участник следва да 

представи документи-данни, от които да са видни техническите характеристики на 

лабораторното оборудване), които ще се доставят (фирмен проспект, каталог или ръководство, 

link към официалния интернет сайт на производителя с публикуваните технически данни на 

съответната апаратура, снимки на стоките, които ще се доставят). Констатациите на комисията 

и установените несъответствия между техническото предложение на участника и 



 

 

представените документи за апаратурата, са изложени в табличен вид- Приложение №4 към 

настоящия протокола 

 

Участник „Българска Лабораторна Корпорация“ ЕООД  

Комисията установи, че от страна на участника не са представени всички  изискуеми от 

възложителя документи, а именно липсват данни за задължените лица по смисъла на чл. 54, 

ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП на дружество -в свободен текст. 

Относно критериите за подбор: Участникът представя копие от сертификат за  

управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват съгласно предмета на 

обособената позиция за която се участва. Участникът представя списък и доказателство за 

изпълнена през последните три години доставка на апаратура със сходен предмет на този в 

обособени позиция от № 2. Участникът представя списък  за сервизните инженери, които ще 

участват в изпълнението на поръчката, посочени са данни за трите имена, документ за 

придобита професионална компетентност, сертификат. 

Относно изисквания към предлаганото лабораторно оборудване и дали същото отговаря 

на минималните изисквания,  определени от възложителя, комисията пристъпи към проверка 

на техническото предложение и предоставените към него документи. Съгласно изискванията 

на възложителят за всички описани технически характеристики, всеки участник следва да 

представи документи-данни, от които да са видни техническите характеристики на 

лабораторното оборудване), които ще се доставят (фирмен проспект, каталог или ръководство, 

link към официалния интернет сайт на производителя с публикуваните технически данни на 

съответната апаратура, снимки на стоките, които ще се доставят). Констатациите на комисията 

и установените несъответствия между техническото предложение на участника и 

представените документи за апаратурата, са изложени в табличен вид- Приложение №5 към 

настоящия протокола 

 

Участник  “ИНОВАКОМЕРС“ ЕООД 

Относно критериите за подбор: Участникът представя копие от сертификат за  

управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват съгласно предмета на 

обособената позиция за която се участва. Участникът представя списък и доказателство за 

изпълнена през последните три години една  доставка на апаратура със сходен предмет на 

този в обособени позиция от № 2. Участникът представя списък  за сервизен инженер, който 

ще участва в изпълнението на поръчката, в който са посочени данни за трите имена, документ 

за придобита професионална компетентност, сертификат. 

Относно изисквания към предлаганото лабораторно оборудване и дали същото отговаря 

на минималните изисквания,  определени от възложителя, комисията пристъпи към проверка 

на техническото предложение и предоставените към него документи. Съгласно изискванията 

на възложителят за всички описани технически характеристики, всеки участник следва да 

представи документи-данни, от които да са видни техническите характеристики на 

лабораторното оборудване), които ще се доставят (фирмен проспект, каталог или ръководство, 

link към официалния интернет сайт на производителя с публикуваните технически данни на 

съответната апаратура, снимки на стоките, които ще се доставят). Констатациите на комисията 

и установените несъответствия между техническото предложение на участника и 

представените документи за апаратурата, са изложени в табличен вид- Приложение №6 към 

настоящия протокола 

 

Предвид направените констатации за липса на информация и несъответствия на 

информацията в представените документи за подбор с изискванията на възложителя, 

комисията реши да изготви писма до участниците с приложено копие от настоящия протокол 

за представяне от участниците на изисканите документи/ информация/ данни, в срока, 

аналогичен на срока по разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП- 5работни дни. 

 

 



 

 

Гласували “ЗА” предложеното решение – единодушно всички членове на Комисията – 

общо девет гласа; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – нито един глас. 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно решението – нито един глас. 

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 24.10.2018  г. 

 

 

 

 

   Комисия в състав: 

   Председател:  ______________/п/_________   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      / д-р Мариана Кофинова/ 

   Членове          1. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /инж. Димитринка Кирчева/ 

      2. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /Павлина Цонева/ 

      3. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /инж. Валя Жекова/ 

     4. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /д-р  Николай / Милтиядов/ 

      5. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

       / Багряна Петкова / 

     6. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

                /Цанка Димитрова/ 

     7. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

              /инж. Мария  Иванова/ 

     8. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

            /Александра  Димитрова/ 

 

 

 


