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

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

ДО 
УПРАВИТЕЛЯ 
НА „КОЦ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД  
ГР. СТАРА ЗАГОРА 
 

Д О К Л А Д 
 

от комисията за провеждане на ОП с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2017г.-2018г.” 

Г-н Управител, 
С Ваша Заповед № 26/20.01.2017г. е определена комисия в състав: 

Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: Валентина Стоилова - Ганева – кординатор база данни 
     инж. Емилия Аладжова – ОСД 
                Калинка Стефанова – личен състав 
                Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
Резервни членове на комисията: 
                Тихомир Троев - електромонтьор 
     Яна Йорданова – счетоводител 
за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в 
открита процедура за възлагане на ОП с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2017г.-2018г.”. 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 215/14.12.2016г. на възложителя. 
Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз под № 443589 в 
брой S 243 от 16.12.2016г., а в Регистъра на обществените поръчки към АОП - под № 762585 на 
16.12.2016г. 

В хода на своята работа комисията заседава на 20.01.2017г., 31.01.2017г. и на 10.02.2017г. в 
основния си и част от резервния състав, като промените бяха отразени в протоколите от 
съответните заседания - Валентина Стоилова - Ганева бе заменена от Тихомир Троев в 
последното заседание. 

Участници в ОП са: 
1. „ТРИНЕЛ” ООД – гр.София - вх. № 100/13.01.2017г. 08.15ч. 
2. „ИНФОМЕД“ ЕООД – гр. София - вх. № 133/17.01.2017г. 08.15ч. 
3. „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР” ЕООД – гр. София - вх. № 161/18.01.2017г. 08.00ч. 
4. „ЕТГ” ЕООД – гр. София - вх. № 169/18.01.2017г. 09.40ч. 
5. СД „МЕДИКО-ГАЗ – ХРИСТОВ И ХРИСТОВА” – с. Елин Пелин - вх. № 171/18.01.2017г.     

10.40ч. 
6. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора - вх. № 176/18.01.2017г. 14.20ч. 
7. „КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София - вх. № 181/19.01.2017г. 08.10ч. и вх. 

№ 182/19.01.2017г. 08.11ч. 
8. „ТОМЕД” ООД – гр. Стара Загора - вх. № 183/19.01.2017г. 11.00ч. 
9. „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна - вх. № 186/19.01.2017г. 11.30ч. 
10. „МУЛТИМЕД-5” ООД – гр. Стара Загора - вх. № 195/19.01.2017г. 13.30ч. 
11. „АКВАХИМ” АД – гр. София - вх. № 196/19.01.2017г. 14.40ч. 
12. „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София - вх. № 197/19.01.2017г. 15.50ч. 

Съобразно посоченото от възложителя в документацията на ОП, комисията използва т.нар. 
„обърнат ред“ за разглеждане на офертите по чл.104 ал.2 ЗОП т.е. първо се оцениха 
техническите и ценови предложения на участниците, а после се извърши техния подбор. В 
заседанието си от 20.01.2017г. тя отвори и оповести съдържанието на опаковките с офертите, 
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включително предложенията по показателите за оценка и подписа техническите и ценовите 
предложения от тях. След това разгледа техническите и ценовите предложения на участниците. 

В резултат на това тя реши, че отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП, 
документацията на ОП и предварително обявените условия техническите и ценовите 
предложения на всички участници. 

Комисията състави таблица - приложение № 1 към протокола от 20.01.2017г., в което 
отрази ценовите предложения на участниците. 

Ценовите предложения бяха оценени и при условията на чл.72 от ЗОП, поради което бе 
изискана писмена обосновка от един участник - „ИНФОМЕД“ ЕООД – гр. София. На 
заседанието си от 31.01.2017г. комисията разгледа и не прие представената в срок писмена 
обосновка. Мотивите за това са следните: С писмо изх.№ 237/24.01.2017г. на комисията за 
провеждане на ОП е изискана подробна писмена обосновка от участника по чл.72 ал.1 ЗОП. 
Указано му е тя да се основава на обстоятелствата, посочени в чл.72 ал.2 ЗОП. 

Участникът е представил в срок свое писмо от 26.01.2017г. (вх.№ 361/27.01.2017г. на 
възложителя). В него са изложени два аргумента за предложената цена – прогнозната стойност 
на ОП и нивото на технически умения на сервизните специалисти. Нито един от тях двата обаче 
не може да бъде подведен по нормата на чл.72 ал.2 ЗОП. 

Наред с това обосновката е изключително лаконична и схематична. Не е на налице нито 
едно от обстоятелствата по чл.72 ал.2 ЗОП, поради което не е нужно събирането на уточняваща 
информация.  

Комисията извърши оценяване и класиране на офертите съобразно критерия „най-ниска 
цена“ за възлагане на ОП, което отрази в таблица - приложение № 2 към протокола от 
31.01.2017г.  

След това бяха разгледани представените от участниците документи, свързани с личното 
им състояние и съответствието им с критериите за подбор. В резултат на това установи, че 
документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на част от 
участници са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП, а на други - не. На 
последните бяха дадени подробни указания и срок за отстраняване на несъответствията. В 
определения срок това бе сторено, поради което и за тях бе прието че е налице търсеното 
съответствие.  

Съобразно правомощията си по чл.61 т.7 от ППЗОП комисията единодушно  
РЕШИ: 

1. Класира участниците на първо и второ място по обособени позиции съобразно 
посоченото в таблица - приложение № 2 към протокола от 10.02.2017г. 

2. Обявява класираните участници на първо място по обособени позиции, съобразно 
посоченото в отделни таблици – приложение № 3 - 12 към протокола от 10.02.2017г. 

3. Предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД да сключи договор за 
възлагане на ОП по съответните обособени позиции с класираните на първо място участници. 

Мотиви: Участниците са класирани на първо място съобразно критерия за оценка на 
офертите. Те предлагат най-ниските цени за изпълнение на ОП, а документите, свързани с 
личното им състояние и съответствието с критериите за подбор са редовни и удостоверяват 
годността им за изпълнение на поръчката. 

С протоколно решение от 31.01.2017г. комисията е решила и следното: 
1. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП обществената 

поръчка по обособени позиции №№ 7 и 25. 
Мотиви: Не е подадена нито една оферта от участник. 
Действията на комисията по отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите са 

подробно описани в посочените протоколи. 
Приложения – протоколи на комисията от 20.01.2017г., 31.01.2017г. и 10.02.2017г. и цялата 

събрана документация в хода на ОП. 
 

Комисия: 
 
Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
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Членове: Валентина Стоилова - Ганева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     Калинка Стефанова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     Емилия Аладжова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                Тихомир Троев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

 
Дата на предаване/ приемане 10.02.2017г. – Управител:  …………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията:  ……………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
        /Н. Кирев/ 
 
 Настоящия доклад е утвърден на 10.02.2017г. от Управител:   …………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
        /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 
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