
ПРОТОКОЛ № 2
от разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите оферти за 
провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Доставка на символични подаръци (индивидуално пакетирани 
агитационно -  рекламни текстилни сувенири) за кръводарители“

Днес 18.05.2020 г. в 10:30 часа в заседателната зала на Районен център за 
трансфузионна хематология, гр.Пловдив, съгласно Заповед № РД- 01-6/02.04.2020г. на Д-р 
Соня Джевизова -  Директор на РЦТХ - Пловдив, като възложител по чл. 5, ал. 5, т. 13 от 
ЗОП, се събра комисия в състав:

Председател: Д-р Янко Янков -  Началник отделение
Членове: 1. Велина Господинчева -  Главен счетоводител 

2. Адв. Елена Филева -  правоспособен юрист
Комисията продължи работата си по разглеждането на постъпилите оферти за 

провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Доставка на символични подаръци (индивидуално пакетирани агитационно -  рекламни 
текстилни сувенири) за кръводарители“, открита с Решение № № 04-3/12.03.2020г.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, гр. София -  оферта вх. № 26-01-1/31.03.2020г.,
12:13 ч.
След като подробно се запозна с представените от участника „Ди Ем Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД документи, Комисията констатира:
Участника е представил Единен европейски документ за обществени поръчки -  

ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП), чрез използване на информационната система за 
еЕЕДОП на Европейската Комисия. Представеният в PDF формат на оптичен носител 
еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от представляващото дружеството лице.

Комисията констатира пълно съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участника „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт“ ЕООД и го допуска до разглеждане на техническото предложение.

2. „РК Фактор” ЕООД, гр. София -  оферта вх. № 26-01-2/31.03.2020г., 12:30 ч.
След като подробно се запозна с представените от участника „РК Фактор“ ЕООД 

документи, Комисията констатира:
Участника е представил Единен европейски документ за обществени поръчки -  

ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП), чрез използване на информационната система за 
еЕЕДОП на Европейската Комисия. Представеният в PDF формат на оптичен носител 
еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от представляващото дружеството лице.

Комисията констатира пълно съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участника „РК 
Фактор“ ЕООД и го допуска до разглеждане на техническото предложение.



3. Обединение „Ейт груп -  Формат Вижън”, гр. София -  оферта вх. № 26-01-
4/01.04.2020г., 13:17 ч.
След като подробно се запозна с представените от участника Обединение „Ейт груп -  

Формат Вижън” документи, Комисията констатира:
Представен е Единен европейски документ за обществени поръчки -  ЕЕДОП в 

електронен вид (еЕЕДОП), чрез използване на информационната система за еЕЕДОП на 
Европейската Комисия от „Формат вижън” ЕООД и от „Ейт груп 90” ООД. И двата 
електронни документа не са подписани с електронен подпис от представляващото 
дружеството лице.

Съгласно раздел Х1У.СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ И 
ОФЕРТАТА от утвърдената и влязла в сила документация за участие в процедурата, 
„ЕЕДОП се представя за участника, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси 
ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Когато участникът е обединение, което 
не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението” 
Доколкото участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е Обединение „Ейт 
груп -  Формат Вижън”, следва да бъде представен еЕЕДОП за обединението, подписан с 
електронен подпис от представляващото го лице. Такъв не е представен.

Въз основа на направените констатации Комисията указва на участника Обединение 
„Ейт груп -  Формат Вижън”, че на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, следва в срок от 5 (пет) 
работни дни от получаване на настоящия протокол да представи на оптичен носител: 
подписан с електронен подпис от представляващия „Формат вижън” ЕООД Единен 
европейски документ за обществени поръчки, съдържащ коректно попълнена информация в 
съответните раздели, съгласно Документацията за участие в обществена поръчка; подписан с 
електронен подпис от представляващия „Ейт груп 90” ООД Единен европейски документ за 
обществени поръчки, съдържащ коректно попълнена информация в съответните раздели, 
съгласно Документацията за участие в обществена поръчка; подписан с електронен подпис 
от представляващия Обединение „Ейт груп -  Формат Вижън” Единен европейски документ 
за обществени поръчки, съдържащ коректно попълнена информация в съответните раздели, 
съгласно Документацията за участие в обществена поръчка.

4. „Ауто Ойлс” ЕООД, гр. Пловдив -  оферта вх. № 26-01-5/01.04.2020г., 13:37 ч.
След като подробно се запозна с представените от участника „Ауто Ойлс“ ЕООД

документи, Комисията констатира:
Участника е представил Единен европейски документ за обществени поръчки -  

ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП), чрез използване на информационната система за 
еЕЕДОП на Европейската Комисия. Представеният в PDF формат на оптичен носител 
еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от представляващото дружеството лице.

Комисията констатира пълно съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участника „Ауто 
Ойлс“ ЕООД и го допуска до разглеждане на техническото предложение.

С това Комисията приключи днешното си заседание.
Комисия:

1........................  2..............................  3.............................
/ Д-р Я. Я./ / В. Г./ / адв. Е. Ф./

* Основанието за заличаване на всички заличени данни в протокола е чл.Зба, ал.З от
ЗОП.


