
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора   ул. Д-р Тодор Стоянович №15,  

тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

П Р О Т О К О Л 
 
 Днес 03.02.2015г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на 
открита процедура с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2015г.” определена  със Заповед № 
10/14.01.2015г. на Управителя на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в 
състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: инж.Стефан Русев Велев   –  машинен и клиничен инженер 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
 Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 183/ 16.12.2014г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в Регистъра на обществените 
поръчки към АОП - под № 638336 на 16.12.2014г. 
       Комисията започна своята работа в 08.30 часа. 
        На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата 
за масово осведомяване и други лица. 
        Комисията отвори и оповести ценовите оферти на всички участници, като 
преди това подписа отделните пликове №3 от големия Плик № 3 на онези 
участници, представили такива. 

След това тя пристъпи към внимателно разглеждане на представените ценови 
оферти, сравняване и анализиране на цените им, в резултат на което 
     

РЕШИ: 
1. Отговарят на изискванията на възложителя ценовите оферти на всички 

участници с изключение на „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД – гр.Варна по 
обособени позиции № 5 и 18. 

2. Предлага за отстраняване от процедурата „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД – 
гр.Варна и офертата му по обособени позиции № 5 и 18 на основание чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП, поради което няма да бъде разгледано ценовото му предложение по 
тези обособени позиции. 

Мотиви: С Решение № 183/16.12.2014г. на възложителя е открита настоящата 
ОП и са одобрени обявлението и документацията за нея. 

Част от тази документация са образец на ценова оферта и спецификация на 
медицинска техника/апаратура. В колона 10 на спецификацията се посочва 
предложената цена за един месец от абонаментното обслужване, дължима за 1 
брой от медицинска техника/апаратура. 

С образеца на ценова оферта е изискано от участника да посочи цена в лева 
без ДДС за изпълнение на услугата, като в указанията от нея е посочено че тук се 
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записва цената от колона 10 на спецификацията. Когато оферираната обособена 
позиция съдържа подпозиции следва да се посочи сборната цена в лева без ДДС на 
всички подпозиции. 

Пак съобразно тези указания възложителят е поставил условието попълнената 
спецификация да се приложи към ценовата оферта и да се запечата в общ плик с 
нея. 

Участникът оферира няколко обособени позиции, измежду които са № 5 и № 
18. И при двете има различие между записаните цени в ценовата оферта и 
приложената спецификация към нея. 

С ценовата оферта за об.поз.№ 5 се предлага цена 25.50 лв. без ДДС, а с 
приложената към нея спецификация колона 10 се оферира цена 26.50 лв. без ДДС. 

С ценовата оферта за об.поз.№ 18 се предлага цена 6.00 лв. без ДДС, а с 
приложената към нея спецификация колона 10 се оферира цена 9.00 лв. без ДДС 
(сбор от цените на отделните подпозиции). 

По този начин офертата му не отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя. Не е ясно каква е волята на участника относно оферираната цена, 
тъй като вместо една такава (в ценовата оферта и спецификацията към нея) той е 
посочил две различни цени. 

Не са налице законови възможности за изправяне на този недостатък в 
ценовата оферта, нито за тълкуване намеренията на участника. 

Със стореното участникът е допуснал нарушение, което е основание за 
отстраняването му по чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП. 

Съобразявайки броя на участниците и броя на обособените позиции 
комисията разработи обобщена таблица – Приложение № 1 – съдържаща данни за 
оферираните цени от всеки участник. 

След като приключи с процеса на сравняване на цените от офертите, 
комисията констатира че има такава която е с повече от 20% по-ниска от средната 
стойност на останалите, поради което 
     

РЕШИ: 
 

1. Да се изиска писмена обосновка по чл.70 ал.1 ЗОП от „МУЛТИМЕД-5” ООД 
– гр. Стара Загора за начина на образуване на оферираните цени по обос.поз.№ 9 и 
12. 

2. Икономическата обосновка да се представи на комисията в срок от 3 
работни дни, като искането за това да бъде подписано от името на комисията от 
нейния член Валя Белчева. 

3. Комисията да продължи своята работа след получаване на икономическата 
обосновка. 
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В определения срок е постъпила изискуемата обосновка. Комисията се 
запозна внимателно с нея и   
     

РЕШИ: 
 

1. Приема писмената обосновка на „МУЛТИМЕД-5” ООД – гр. Стара Загора 
за обособ.поз.№ 9 и 12 на основание чл.70 ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП и допуска до 
оценяване и класиране ценовата му оферта за тези позиции. 

Мотиви: Налице са изключително благоприятни условия за участника и 
икономичност при изпълнение на ОП. Той разполага със сервизна база в гр.Стара 
Загора. Отстоянието й от лечебното заведение на възложителя снижава значително 
транспортните разходи, което рефлектира върху цената на услугата. Участникът 
има на разположение висококвалифицирани специалисти. Дългогодишният им 
опит и подготовка снижават необходимото време за диагностика и ремонт на 
медицинската техника. Последната им е позната от предишни договорни 
отношения, поради което е оферирана цена, съобразена с отделното време за 
работа по нея. Така изложеното обосновава изключително благоприятни условия 
за участника.  

Наред с това той е оферирал цена, включваща минимален размер на печалбата. 
Това пък аргументира икономичност при изпълнение на ОП.      

След това тя извърши оценяване и класиране на ценовите оферти, ръководейки 
се от заложения в документацията критерий „най-ниска цена“. Класирането се 
извърши по всяка отделна обособена позиция от ОП. 

 Съобразявайки броя на участниците и броя на обособените позиции 
комисията разработи обобщена таблица – Приложение № 2 – съдържаща данни за 
оферираните цени от всеки участник и за извършеното класиране на участниците 
във всяка обособена позиция. 

Въз основа на това комисията 
 

РЕШИ: 
 

1. Класира участниците по всяка обособена позиция съобразно посоченото в 
обобщената таблица - Приложение № 2. 

2. Обявява класираните участници на първо място по обособени позиции, 
съобразно посоченото в отделни таблици – приложение №№ 3-12. 

Настоящият протокол, предходните протоколи и цялата документация, 
събрана в хода на процедурата се предават на възложителя за вземане на решения 
съобразно закона. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 11.02.2015г. 
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Комисия: 

 
Председател:  
   Н. Кирев - /п/ 

 
Членове: 

   
инж. Стефан Велев - /п/                            В. Белчева - /п/  
 
 
 
 
Дата на предаване/ приемане 11.02.2015г. – Възложител:    /п/ 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията:   /п/ 
         /Н. Кирев/ 
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