
“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 06.11.2015г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на 
открита процедура с предмет „Доставка на медицински изделия през 2016г.” 
определена със Заповед № 146/12.10.2015г. на Управителя на “КОЦ – Стара 
Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: маг.фарм.Цветана Кирева – управител Болнична аптека 
 д-р Ангел Димов - Н-к „Хирургично отделение” 
 д-р Цонка Хабиб – н-к Клинична лаборатория 
 д-р Диана Гешева – н-к отделение „Нуклеарна медицина”  
 Павлина Койчева – главна мед.сестра 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
 д-р Диана Кирова – началник ДКК и ЗРПОЗ 
          Мария Божкова – счетоводител 
 Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 125/ 03.09.2015г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на 
Европейския съюз под № 314458 в брой S 173 от 08.09.2015г., а в Регистъра на 
обществените поръчки към АОП - под № 685688 на 03.09.2015г. 
       Комисията започна своята работа в 09.00 часа. 
        На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата 
за масово осведомяване и други лица. 
        Комисията установи че с протоколно решение от 12.10.2015г. е дала указание 
по чл.68 ал.9 на „БУЛМАР МЛ” ООД – гр.София по отношение на обособена 
позиция №4. Участникът обаче не оферира тази позиция, поради което не е в 
състояние да изпълни исканото от него. Предвид на това комисията 

  РЕШИ: 
Отменя свое решение, обективирано в протокола й от 12.10.2015г. стр.11 относно 
дадените указания и предявени изисквания към офертата на „БУЛМАР МЛ” ООД 
– гр.София по обособена позиция №4.   

С протокол на комисията от 12.10.2015г. са констатирани нередности в Плик 
№1 „Документи за подбор“ на част от участниците и са дадени подробни указания 
и срок за отстраняването им.   

В определения срок са постъпили писма от тях. След запознаване със 
съдържанието им и съобразяване с изискванията от документацията за участие в 
настоящата процедура, ЗОП и ППЗОП комисията единодушно  
     

РЕШИ: 
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1. Допуска до разглеждане на документите от плика с надпис „Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката” на: 

- „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр.София 
- „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД – гр. София   
- „БГ МЕД” ООД – гр. София – без обособена позиция №125  
- „ЕКОМЕТ-90” ЕООД – гр. София – без обособени позиции №12 и 13 
- „БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР” ЕООД – гр. София  
- „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София 
- „АГАРТА-ЦМ” ЕООД – гр. София  
-  „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София – без обособена позиция №72 

и об.поз.№76 
-  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Пловдив – без обособени позиции 

№№1, 24 и 37  
- „АКВАХИМ” АД – гр. София – без обособена позиция №4 
- „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД – гр. Пловдив  
- „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна - без обособена позиция №147 
-  „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София – без 

обособени позиции №1, 14, 56 и 76  
- „ЧАРДАКЛИЕВ” ЕООД – гр. Стара Загора – без обособена позиция №38 
- „ЕРГИН” ЕООД – гр. Пловдив 
- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София – без обособени позиции 

№№37, 38, 54 и 76 
Мотиви : Участниците са изпълнили изискванията на комисията и офертите им 

са редовни с изключение на посочените обособени позиции. 
2. Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 

Предложение за изпълнение на поръчката“ на „БГ МЕД” ООД – гр. София по 
обособена позиция №125, като на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП предлага за 
отстраняване от участие в процедурата участника и офертата му по тази обособена 
позиция, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 

Мотиви : С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” е изискано от 
участника да представи мостри от изделията, съобразно посоченото в колона 6 от 
„Спецификация на медицински изделия” – доказателство по смисъла на чл. 51, 
ал.1, т.5 от ЗОП. Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на 
медицински изделия“ (част от документацията за ОП). Участникът е представил 
мостра за обособена позиция №125 с недостатъци. 

С протоколно решение от 12.10.2015г. на комисията за провеждане на ОП е 
констатирано това, като са дадени срок и подробни указания за отстраняването й. 
В определения срок със свое писмо изх.№ 153/28.10.2015г. (вх.№ 
3256/30.10.2015г. на възложителя) участникът представя нова мостра – 1 опаковка 
лизиращ разтвор на производителя Norma Diagnostika GmbH. Той е с REF № DY-

 2 



20445. В плик № 1 за обособена позиция № 125 участникът е приложил 
Декларация за съвместимост от посочения производител с дата 26.03.2015г. От 
стр.8 на приложението към нея е видно че така представения лизиращ разтвор е 
предназначен за медицински апарати (хематологични анализатори) Cell-Dyn 3000, 
3500 и 3700. Възложителят обаче не разполага с такива. Той притежава 
хематологичен анализатор Cell-Dyn 1700. В колона 3 от „Спецификация на 
медицински изделия“ част 1.4 „Медицински изделия за клинична лаборатория“ за 
об.поз.№ 125 е посочено наименованието на изискуемите медицински изделия и за 
какъв апарат са предназначени – реактиви и контроли за Cell-Dyn 1700. От стр.9 
на коментираното приложение към Декларацията за съвместимост от 
производителя е видно че REF номер на оферирания продукт следва да бъде DY-
20435, тъй като той е предназначен за хематологичен анализатор на възложителя. 

Следователно допълнително представената мостра от участника не отговаря на 
изискванията на възложителя, предназначена е за друг апарат (какъвто той не 
притежава) и е неприложима за него. Това е основание за отстраняване на 
участника и офертата му по тази обособена позиция. 

3. Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката“ на „ЕКОМЕТ-90” ЕООД – гр. София 
по обособени позиции №12 и 13, като на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП 
предлага за отстраняване от участие в процедурата участника и офертата му по 
тези обособени позиции, тъй като не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя. 

Мотиви : С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” е изискано от 
участника да представи мостри от изделията, съобразно посоченото в колона 6 от 
„Спецификация на медицински изделия” – доказателство по смисъла на чл. 51, 
ал.1, т.5 от ЗОП. Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на 
медицински изделия“ (част от документацията за ОП). Участникът е представил 
мостри за обособени позиции №12 и 13 с недостатъци. 

С протоколно решение от 12.10.2015г. на комисията за провеждане на ОП е 
констатирано това, като са дадени срок и подробни указания за отстраняването й. 
В определения срок това не е сторено, което е основание за отстраняване на 
участника и офертата му по тези обособени позиции. 

4. Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – 
гр. София по обособена позиция №72 и об.поз.№76, като на основание чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата участника и 
офертата му по тези обособени позиции, тъй като не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя. 

Мотиви : С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” е изискано от 
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участника да представи мостри от изделията, съобразно посоченото в колона 6 от 
„Спецификация на медицински изделия” – доказателство по смисъла на чл. 51, 
ал.1, т.5 от ЗОП. Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на 
медицински изделия“ (част от документацията за ОП). Участникът обаче не е 
представил изобщо мостри към офертата си за обособена позиция № 72 и за 
обособена позиция № 76 подпозиции №1, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17 и 18. 

С протоколно решение от 12.10.2015г. на комисията за провеждане на ОП е 
констатирана тази нередност, като са дадени срок и подробни указания за 
отстраняването й. В определения срок това не е сторено. Обособена позиция № 76 
е комплексна и включва в себе си няколко продукта. Нередовността на офертата за 
част от нея има за последица нередовност на офертата за цялата обособена 
позиция, тъй като не е възможно класиране за част от нея. Аргумент в тази насока 
е изискването на възложителя от т.6 на „Указания за подготовка на офертите на 
участниците”. Съобразно него, ако участникът оферира обособена позиция № 76 
той е длъжен да посочи цени за всички продукти от нея – в противен случай ще 
бъде отстранен. 

 Така описаното е основание за отстраняване на участника и офертата му.   
5. Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 

Предложение за изпълнение на поръчката“ на „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
– гр. Пловдив по обособени позиции №№1, 24 и 37, като на основание чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата участника и 
офертата му по тези обособени позиции, тъй като не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя. 

Мотиви : С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” е изискано от 
участника да представи мостри от изделията, съобразно посоченото в колона 6 от 
„Спецификация на медицински изделия” – доказателство по смисъла на чл. 51, 
ал.1, т.5 от ЗОП. Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на 
медицински изделия“ (част от документацията за ОП). Участникът обаче не е 
представил изобщо мостри към офертата си за обособена позиция № 1 подпозиция 
№8, а тези за обособени позиции № 24 и 37 са с недостатъци.  

С протоколно решение от 12.10.2015г. на комисията за провеждане на ОП е 
констатирано това, като са дадени срок и подробни указания за отстраняването й. 
В определения срок не са представени изисканите мостри за обособени позиции 
№№ 24 и 37 и за обособена позиция № 1 подпозиция № 8. Обособена позиция № 1 
е комплексна и включва в себе си няколко продукта. Нередовността на офертата за 
част от нея има за последица нередовност на офертата за цялата обособена 
позиция, тъй като не е възможно класиране за част от нея. Аргумент в тази насока 
е изискването на възложителя от т.6 на „Указания за подготовка на офертите на 
участниците”. Съобразно него, ако участникът оферира обособена позиция № 1 
той е длъжен да посочи цени за всички продукти от нея – в противен случай ще 
бъде отстранен. 
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Така описаното е основание за отстраняване на участника и офертата му.    
6. Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 

Предложение за изпълнение на поръчката“ на „АКВАХИМ” АД – гр. София по 
обособена позиция №4, като на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП предлага за 
отстраняване от участие в процедурата участника и офертата му по тази обособена 
позиция, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 

Мотиви : С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” е изискано от 
участника да представи мостри от изделията, съобразно посоченото в колона 6 от 
„Спецификация на медицински изделия” – доказателство по смисъла на чл. 51, 
ал.1, т.5 от ЗОП. Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на 
медицински изделия“ (част от документацията за ОП). Участникът е представил 
мостри за обособена позиция №4 с недостатъци.  

С протоколно решение от 12.10.2015г. на комисията за провеждане на ОП е 
констатирано това, като са дадени срок и подробни указания за отстраняването й. 
В определения срок това не е сторено, което е основание за отстраняване на 
участника и офертата му по тази обособена позиция. 

7. Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката“ на „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. 
Варна по обособена позиция №147, като на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП 
предлага за отстраняване от участие в процедурата участника и офертата му по 
тази обособена позиция, тъй като не отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя. 

Мотиви : С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” е изискано от 
участника да представи мостри от изделията, съобразно посоченото в колона 6 от 
„Спецификация на медицински изделия” – доказателство по смисъла на чл. 51, 
ал.1, т.5 от ЗОП. Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на 
медицински изделия“ (част от документацията за ОП). Участникът не е 
представил мостри за обособена позиция №147 подпозиции №1, 2, 3 и 4.  

С протоколно решение от 12.10.2015г. на комисията за провеждане на ОП е 
констатирана тази нередност, като са дадени срок и подробни указания за 
отстраняването й. В определения срок това не е сторено. Обособена позиция № 
147 е комплексна и включва в себе си няколко продукта. Нередовността на 
офертата за част от нея има за последица нередовност на офертата за цялата 
обособена позиция, тъй като не е възможно класиране за част от нея. Аргумент в 
тази насока е изискването на възложителя от т.6 на „Указания за подготовка на 
офертите на участниците”. Съобразно него, ако участникът оферира обособена 
позиция № 147 той е длъжен да посочи цени за всички продукти от нея – в 
противен случай ще бъде отстранен. 
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Така описаното е основание за отстраняване на участника и офертата му. 
8. Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 

Предложение за изпълнение на поръчката“ на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София по обособени позиции №№1, 14, 56 и 76, 
като на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП предлага за отстраняване от участие в 
процедурата участника и офертата му по тези обособени позиции, тъй като не 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

Мотиви : С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” е изискано от 
участника да представи мостри от изделията, съобразно посоченото в колона 6 от 
„Спецификация на медицински изделия” – доказателство по смисъла на чл. 51, 
ал.1, т.5 от ЗОП. Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на 
медицински изделия“ (част от документацията за ОП). С офертата си обаче 
участникът изобщо не е представил мостри за обособена позиция № 1 подпозиция 
№8 и за обособена позиция № 76 подпозиции №4, 5, 7, 8, 9, 14 и 18 и са налице 
недостатъци в представените мостри за обособени позиции № 14 и 56. 

С протоколно решение от 12.10.2015г. на комисията за провеждане на ОП са 
констатирани тези нередности, като са дадени срок и подробни указания за 
отстраняването им. В определения срок са представени 2 броя мостри за 
обособена позиция № 1 подпозиция №8, които обаче не отговарят на изискванията 
от документацията – не са предназначени за работа с перфузор. Пак в този срок са 
представени изискуемите мостри за обособена позиция № 76, подпозиции № 2, 11 
и 16 – липсват обаче такива за останалите подпозиции от тази позиция. Не са 
представени изискуемите мостри за обособени позиции № 14 и 56. Обособени 
позиции № 1 и 76 са комплексни и включват в себе си няколко продукта. 
Нередовността на офертата за част от обособена позиция има за последица 
нередовност на офертата за цялата обособена позиция, тъй като не е възможно 
класиране за част от нея. Аргумент в тази насока е изискването на възложителя от 
т.6 на „Указания за подготовка на офертите на участниците”. Съобразно него, ако 
участникът оферира обособени позиции № 1 и 76 той е длъжен да посочи цени за 
всички продукти от тях – в противен случай ще бъде отстранен. 

Така стореното от участника е основание за отстраняване на участника и 
офертата му. 

9. Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката“ на „ЧАРДАКЛИЕВ” ЕООД – гр. 
Стара Загора по обособена позиция №38, като на основание чл.69, ал.1, т.3 от 
ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата участника и офертата му 
по тази обособена позиция, тъй като не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя. 

Мотиви : С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” е изискано от 
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участника да представи мостри от изделията, съобразно посоченото в колона 6 от 
„Спецификация на медицински изделия” – доказателство по смисъла на чл. 51, 
ал.1, т.5 от ЗОП. Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на 
медицински изделия“ (част от документацията за ОП). Участникът е представил 
мостри за обособена позиция №38 с недостатъци.  

С протоколно решение от 12.10.2015г. на комисията за провеждане на ОП е 
констатирано това, като са дадени срок и подробни указания за отстраняването й. 
В определения срок това не е сторено, което е основание за отстраняване на 
участника и офертата му по тази обособена позиция. 

10. Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката“ на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – 
гр. София по обособени позиции №№37, 38, 54 и 76, като на основание чл.69, 
ал.1, т.3 от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата участника и 
офертата му по тези обособени позиции, тъй като не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя. 

Мотиви : С Решение № 125/03.09.2015г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” е изискано от 
участника да представи мостри от изделията, съобразно посоченото в колона 6 от 
„Спецификация на медицински изделия” – доказателство по смисъла на чл. 51, 
ал.1, т.5 от ЗОП. Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на 
медицински изделия“ (част от документацията за ОП). Участникът обаче не е 
представил изобщо мостри към офертата си за обособена позиция № 76, а тези за 
обособени позиции №37, 38 и 54 са с недостатъци. 

С протоколно решение от 12.10.2015г. на комисията за провеждане на ОП е 
констатирано това, като са дадени срок и подробни указания за отстраняването й. 
В определения срок не са представени изисканите мостри за обособени позиции 
№№37, 38 и 54 и за обособена позиция № 76, подпозиции № 11 и 20. Обособена 
позиция № 76 е комплексна и включва в себе си няколко продукта. Нередовността 
на офертата за част от нея има за последица нередовност на офертата за цялата 
обособена позиция, тъй като не е възможно класиране за част от нея. Аргумент в 
тази насока е изискването на възложителя от т.6 на „Указания за подготовка на 
офертите на участниците”. Съобразно него, ако участникът оферира обособена 
позиция № 76 той е длъжен да посочи цени за всички продукти от нея – в 
противен случай ще бъде отстранен. 

Така описаното е основание за отстраняване на участника и офертата му.  
11. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците да се 

извърши на 13.11.2015г. от 09:00 часа в заседателната зала на втория етаж в „КОЦ 
– Стара Загора“ ЕООД – гр.Стара Загора ул. „Д-р Т.Стоянович“ №15, за което 
членът на комисията Валя Белчева – икономист, обществени поръчки да обяви 
съобщение в профила на купувача. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 09.11.2015г. 
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Комисия: 

 
 
Председател:  
   адв. Николай Кирев - /п/ 
 

 
Членове: 

маг.фарм.Цв. Кирева - /п/            гл. мед. сестра П. Койчева - /п/ 
  
 
д-р Д. Гешева - /п/                         д-р Цонка Хабиб - /п/           
 
 
д-р Ангел Димов - /п/                         д-р Д. Кирова - /п/ 
 
 
Мария Божкова - /п/                                  Валя Белчева - /п/           
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