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П Р О Т О К О Л     № 2 
 

Днес 15.01.2018г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на открита 
процедура с предмет „Доставка на оборудване за Болнична аптека” определена със Заповед 
№ 248/08.12.2017г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: инж. Емилия Аладжова – ОСД 
 Ваня Денева – счетоводител 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 223/30.10.2017г. на възложителя. 
Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз под № 435801 в 
брой S 210 от 02.11.2017г., а в Регистъра на обществените поръчки към АОП - под № 812272 на 
01.11.2017г. 

Комисията започна своята работа в 09.00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 

осведомяване. 
С решение на комисията от 08.12.2017г. на основание чл.61 т.5 от ППЗОП е поискано 

представянето на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнителна информация относно поставени въпроси в решението от участника „ЕЛПАК – 
ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна. В определения срок е постъпило писмо от него с вх.№ 
63/05.01.2018г.  

След запознаване със съдържанието му комисията единодушно 
РЕШИ: 

1. Отстранени са установените недостатъци в офертата на „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – 
гр. Варна, поради което документите, свързани с личното му състояние и съответствие с 
критериите за подбор са редовни и удостоверяват годността му за изпълнение на ОП. 

Предвид изложеното и на основание чл.61 т.7 от ППЗОП комисията единодушно   
РЕШИ: 

1. Класира участниците както следва: 
1.1. По обособена позиция № 1: 

На първо място „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна с предложена цена 33 250.00 лв. 
без ДДС и 39 900.00 лв. с ДДС. 

На второ място - – няма класиран участник. 
1.2. По обособена позиция № 2: 

На първо място „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София с 
предложена цена 15 320.00 лв. без ДДС и 18 384.00 лв. с ДДС. 

На второ място - – няма класиран участник. 
1.3. По обособена позиция № 3: 

На първо място „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна с предложена цена 7 450.00 лв. без 
ДДС и 8 940.00 лв. с ДДС. 

На второ място - – няма класиран участник. 
1.4. По обособена позиция № 4: 

На първо място „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София с 
предложена цена 475.00 лв. без ДДС и 570.00 лв. с ДДС. 

На второ място - – няма класиран участник. 
2. 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. 
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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.  

Комисията приключи работата си по този протокол на 15.01.2018г. 
 

Комисия: 
 

Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

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

                Ваня Денева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
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