
ПРОТОКОЛ № 1 
 
за отваряне на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка и монтаж на медицинско и немедицинско оборудване за обект: „Пристройка, рехабилитация и 
привеждане в съответствие с Националните медицински стандарти (НМС) и изискванията на Европейския 
съюз (ЕС) на лъчетерапевтичен комплекс в Клиниката по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД”, открита с Решение № 
З-229 от 22.07.2015 г.  на Изпълнителния директор на „СБАЛ по онкология”ЕАД , съставен на основание чл. 
68, ал. 7 и 8 от Закона за обществените поръчки 
 

Днес, 01.09.2015  г. в 10:00 часа в заседателната зала на VI-ти етаж в сградата на СБАЛ по онкология ЕАД, 
гр. София, ул. „Пловдивко поле” № 6, в изпълнение на Заповед № З-279/01.09.2015г. на Изпълнителния 
директор, във връзка с Решение № З-229 от 22.07.2015 г.  за откриване на процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет - избор на изпълнител на горепосочения обект, се проведе открито заседание 
на Комисия в състав: 

 
Председател: Цветолюба Георгиева Васева, юрисконсулт отдел „ПОП” 
Членове:  
1. Ваня Василева-Кисьова, юрисконсулт отдел „Правен и обществени поръчки”; 
2. Инж. Марио Неделчев Стоянов – инженер, поддръжка МО;  
3. Инж. Борис Кръстанов Самарджиев- електроник в Лаборатория по клинична дозиметрия; 
4. Нели Иванова Костадинова, експерт, Сектор "Програми и проекти"; 
 
За резервни членове определям: 
1. Петрана Димитрова Лалева, гл.счетоводител; 
2. Емилия Захариева Кикарина, гл.медицинска сестра; 
3. Мария Илкова Георгиева – счетоводител в АСБ; 
4. Красимира Делчева Иванова – старша м.с. Операционен блок; 

 
  Поради отсъствие на редовния член и председател на комисията Цветолюба Георгиева Васева, 
юрисконсулт отдел „ПОП”, на заседанието по отварянето на офертите встъпи като председател на комисията 
Ваня Василева-Кисьова, юрисконсулт отдел „Правен и обществени поръчки”, а за попълване състава на 
комисията, присъства резервния член Мария Илкова Георгирева - счетоводител, Сектор "Финансово 
счетоводен". 

До определеното в Обявлението време за подаване на оферти в деловодството на Болницата е депозирана 
една  оферта по обособена позиция №1 и обособена позиция № 2 от следният участник: 

1. „СИКОНИКС ГРУП” ООД, гр. София вх. № 10-00-739/31.08.15г., постъпила в 13:31 часа; 
 
Не са постъпили оферти след крайния срок. 
Председателят на Комисията оповести Заповед № З- З-279/01.09.2015г.След като се запознаха с деловодния 

списък на подадените оферти, членовете на Комисията попълниха декларации по чл. 35 от ЗОП. 
На откритото заседание за отваряне на офертите в 10:00 часа, проведено на 01.09.15г. не присъстваха 

представители на участниците и други външни лица, видно от приложения към документацията списък на 
присъстващите. Председателят на Комисията обяви, че ще отвори офертите на участниците и ще провери 
наличието на три отделни запечатани плика, като най-малко трима от членовете ще подпишат плик № 3 – 
предлагана цена, след което Комисията ще отвори плик № 2 и най-малко трима от членовете й ще подпишат 
всички документи, съдържащи се в него. След това Комисията ще отвори плик № 1 и ще оповести 
документите, които той съдържа и ще разгледа съответствието на представените документи с приложения от 
участниците списък, съдържащ се в офертите, съгласно разпоредбите на ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, 
удостоверявайки наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика във всяка от подадените оферти с 
надписи съответно: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 
и Плик № 3 „Предлагана цена” по обособени позиции.  Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП най-малко трима от 
членовете на Комисията подписаха пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” на всички участници. Комисията 
нямаше възможност да приложи разпоредбата на чл. 68, ал. 4, изр. второ от ЗОП, и да покани поне един от 
представителите на присъстващите участници да подпишат Пликове № 3 на останалите участници, поради 
липса на такива. В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП, Комисията отвори и Пликове № 2 на участниците и 
всички документи, съдържащи се в тях бяха подписани най-малко от трима от членовете на комисията. 
Комисията  нямаше възможност да приложи разпоредбата на чл. 68, ал. 5, изр. второ от ЗОП, и да покани поне 
един от представителите на присъстващите участници да подпишат всички документи, съдържащи се в 
Пликове № 2 на останалите участници, поради липса на такива. Съгласно чл. 68, ал. 5, изр. трето от ЗОП, 



Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 на участниците в процедурата. Председателят оповести 
всички документи, които той съдържа и провери съответствието им със списъка на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.  

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията. Комисията продължи своята работа на закрити заседания от 02.09.15г. до датата на подписване на 
настоящия протокол, като в тях взе участие редовния член и председател на комисията Цветолюба Георгиева 
Васева, юрисконсулт отдел „ПОП”, вместо Ваня Василева-Кисьова, юрисконсулт отдел „Правен и обществени 
поръчки”.Същата продължи работа като редовен член. След като се запозна със списъка на постъпилите 
оферти, същата подписа декларация по чл. 35 от ЗОП. На заседанието председателят запозна членовете на 
Комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата. Обсъдени бяха 
въпроси от техническо естество по проверка на офертите. 

 
Взеха се следните решения: 

1. Пликовете с надпис „Предлагана цена” бяха предадени на Председателя на Комисията за съхранение в 
заключващо се помещение. 

2. Комисията да провежда редовно своите заседания с цел да бъде спазен определения в заповедта на 
Изпълнителния директор на „СБАЛ по онкология” ЕАД  срок за приключване работата на комисията.  

Установяване на пълнотата и съответствието на документите за подбор съдържащи се в плик № 1 от 
офертите беше направена с оглед изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), подзаконовата 
нормативна уредба и условията на Възложителя. От проверката се констатира следното: 

 
1. Участник „СИКОНИКС ГРУП” ООД, гр. София вх. № 10-00-739/31.08.15г., постъпила в 

13:31 часа 
При извършената проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в Плик № 1 

комисията не констатира липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор на 
възложителя, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка. Поради посоченото комисията 
допуска участника доразглеждането на документите в плик №2 от офертата му. 

 
 
Настоящият Протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на        09.09.15 година. 

 
 
 

Председател:  

Цветолюба Георгиева Васева – юрисконсулт, отдел „Правен и обществени поръчки”...*П.......................... 

Членове:  

1.      Инж. Марио Неделчев Стоянов – инженер, поддръжка МО ....... *П................................ 

2. Инж. Борис Кръстанов Самарджиев- електроник в Лаборатория по клинична дозиметрия......... *П.... 

3. Нели Иванова Костадинова, експерт, Сектор "Програми и проекти".............................*П... 

4. Ваня Добромирова Василева-Кисьова, юрисконсулт, „ПОП”...................... *П....................... 

5. Мария Илкова Георгирева - счетоводител, Сектор "Финансово счетоводен"...............*П.............................. 

 

 

 

*Подписите заличени на основание Закон за защита на личните данни 
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