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П Р О Т О К О Л 

 

№1 

От дейността на комисията, назначена със Заповед №600 от 21.12.2016г. на 

Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали за разглеждане, 

оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: "Събиране, транспортиране и обезвреждане  на опасни болнични отпадъци 

от дейността на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали", открита с Решение №563 от 

25.11.2016г. на Изпълнителния директор на лечебното заведение и публикувано обявление в 

РОП на АОП 759780 от 28.11.2016г. 

Днес, 21.12.2016г., от 12,00 часа в залата на V етаж в лечебното заведение на основание 

чл.54, ал.2 Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) се проведе 

публично заседание  за отваряне на получените оферти на комисия, назначена със Заповед 

№600 от 21.12.2016г.  на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. 

Кърджали, в състав: 

 

Председател: мс Сейнур Мюмюн – главна медицинска сестра; 

 

и членове:  1. Галина Иванова – инспектор обществено здраве и ВБИ; 

     2. Снежана Карагьозова – икономист ОП; 

     3. Златиана Кирилова – технически организатор; 

 4. Иван Робов – юрист; 

 

І. В определения за обществената поръчка час за отваряне на постъпилите оферти за 

участие, не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола 

по чл.48, ал.6 ППЗОП. 

 

В срок е постъпила една оферта: 

"ЕКОСТЕР" ООД, с Вх.№ 4056/20.12.2016 г., в 14,45ч.; 

 

След обявяване на протокола председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Комисията отвори постъпилата запечатана непрозрачна опаковка и оповести нейното 

съдържание: 

Участникът "ЕКОСТЕР" ООД, е представил офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". 

Трима членове на комисията подписаха техническото предложение Образец №3 и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл.47, ал.3 от ППЗОП – несъответствия не бяха констатирани.  

След извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на 

комисията.    
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ІІ. Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите по 

чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя.  Резултатите от  подробната проверка на представените 

документи от участниците в процедурата бяха отразени в Таблица №1: 

 

Таблица №1  

№ 

по 

ред 

Кандидати/ участници по реда на подаване на офертите 

І кандидат/участник 

"ЕКОСТЕР" ООД 

Представени документи  Да / Не /Неприложимо 

1 2 3 

1 Опис на представените документи - образец №1; да 

2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - образец №2; да 

3 При участник-обединение - договор за обединение неприложимо 

4 

При участник-обединение, което не е юридическо лице - документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4  от ППЗОП; неприложимо 

5 Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“  от ППЗОП неприложимо 

6 Предложение за изпълнение на поръчката - образец №3; да 

7 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „в“ от  ППЗОП - образец №4; да 

8 

Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от  ППЗОП - 

образец №5; да 

9 Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от  ППЗОП - образец №6; да 

10 

Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4  от ЗОП за липса на свързаност с 

друг участник - образец №7; да 

11 

Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 от  ЗОП - образец №8, когато е 

приложимо; неприложимо 

 

ІІІ. След като разгледа представените от допуснатият участник документи за подбор, 

комисията констатира: 

 

По отношение на формата и съдържанието на представените от "ЕКОСТЕР" ООД, 

документи комисията не констатира несъответствие с предварително обявените от 

възложителя условия. 

Представени са всички необходими документи и участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

С това на 21.12.2016 г., назначената от Възложителя комисия приключи своята работа по 

прегледа на документите опаковката на участника в процедурата и състави Протокол № 1. С 

оглед на факта, че няма липсващи и нередовни документи, настоящият протокол не следва да 

се изпраща до участника на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП. 

 

КОМИСИЯ:                                                                   

 

Председател: ............./п/.....................          / инж. Хасан Азис - Кмет 

                       / мс Сейнур Мюмюн /          
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Членове: 

 

1.............../п/.......................... 

    / Галина Иванова / 

 

 

2................/п/........................ 

     / Снежана Карагьозова / 

 

 

3................/п/............................ 
    / Златиана Кирилова / 

 

 

4................/п/......................... 

        / Иван Робов / 

 

 

        

 

 

 

 

    Утвърждавам:............./п/...................... 

Доц. д-р Тодор Черкезов, дм - Изпълнителен 

директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД 

гр.Кърджали 

 

23.12.2017г. 


