
П Р О Т О К О Л  №  4  
 

Днес, 19.04.2018г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД, гр.Стара Загора, се проведе заседание на Комисия, назначена 
със Заповед № 41 от 01.03.2018 г. на д-р Петьо Вълчев Чилингиров – Възложител на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова 
Хибридна СПЕКТ/КТ система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов 
компютърен томограф в интегрирано гентри”, открита с Решение № 22 от 23.01.2018 г. на 
Управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора, с 
уникален номер в РОП на АОП 00731-2018-0001. 

 
Назначената Комисия  е в състав:  

Председател: Вилиана Костадинова Цонева - юрист 
и членове: 

1. инж. Емилия Митева Аладжова, на длъжност „ОСД“ в „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

2. Д-р Диана Желязкова Гешева, на длъжност Началник „ОНМ“ в „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

3. Д-р Златко Русев Русев, на длъжност „Лекар“ в „ОНМ“ в „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

4. Валя Димитрова Белчева, на длъжност „Икономист, обществени поръчки“ в 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

 На заседанието присъстват всички редовни членове на комисията, поради което не 
се налага заместването им с резервен член. 
 На заседанието присъстват представители на участниците съгл. 54, ал. 2 от ППЗОП, 
а именно: 
- Данко Богданов Николов – упълномощен представител на „Сименс Хелткеър“ ЕООД, 
гр.София; 
- Радостина Радославова Коларова – упълномощен представител на „Софарма Трейдинг“ АД, 
гр.София; 
- Даниел Бойчев Вучков – упълномощен представител на „Новимед Кардио“ ЕООД, гр.София. 
  
 Председателят на комисията докладва, че заседанието е насрочено за отваряне и 
оповестяване на ценовите предложение на участниците, чиито оферти отговарят на 
изискванията на Възложителя. 
 Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците са 
обявени чрез съобщение, публикувано в профила на купувача на „Комплексен онкологиен 
център – Стара Загора“ ЕООД. 
 Съобщението е публикувано на 12.04.2018г. в срока по чл.57, ал.3 от ППЗОП и 
изпратено на участниците на посочените им в офертите факс номера. 
 Председателят на комисията поясни на присъстващите лица, че съгласно чл.57, ал.1 
от ППЗОП, на днешното заседание ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците, 
чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.  
 Докладва се, че комисията няма да отвори ценовото предложение на „Новимед 
Кардио“ ЕООД гр.София,участник с оферта с  вх. № 788 от 28.02.2018 г., 12,08 ч. поради 
прието  от комисията решение с предложение за отстраняване на участника на основание 
чл.107, т.1, предл.първо от ЗОП. 
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 След изпълнение на формалните изисквания на закона, председателят на комисията 
пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците, чиито 
оферти отговарят на изискванията на Възложителя. 
 Отварянето се извърши по реда на подаване на офертите, както следва: 
 1.Оферта от „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София, с вх. № 762 от 27.02.2018 г., 
10,20 ч. 

Извади се плик „Предлагани ценови параметри“ и пред всички присъстващи се  
показа, че пликът е запечатан и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията 
и представителите на участниците. Разпечата се и се оповести направеното ценово 
предложение на участника за изпълнение на поръчката. 

Предлагана цена за изпълнение на поръчката 1 092 269.00 лв. (един милион деветдесет 
и две хиляди двеста шестдесет и девет лева) без ДДС. 

Цената на предложената по т.1 от техническото предложение апаратура е 990 000.00 лв. 
(деветстотин и деветдесет хиляди  лева ) без ДДС. 

 
 2. Оферта от „Софарма Трейдинг“ АД, гр.София, с вх.№785 от 28.02.2018 г.10,35 ч. 

Извади се плик „Предлагани ценови параметри“ и пред всички присъстващи се  
показа, че пликът е запечатан и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията 
и представителите на участниците. Разпечата се и се оповести направеното ценово 
предложение на участника за изпълнение на поръчката. 

Предлагана цена за изпълнение на поръчката 1 180 750.00 лв. (един милион сто и 
осемдесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС. 

Цената на предложената по т.1 от техническото предложение апаратура е 1 095 213.00 
лв. (един милион деветдесет и пет хиляди двеста и тринадесет  лева ) без ДДС. 

 
На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не отваря плик „Предлагани ценови 

параметри“ на „Новимед Кардио“ ЕООД, гр. София, участник с оферта с  вх. № 788 от 
28.02.2018 г., 12,08 ч.  

От офертата на „Новимед Кардио“ ЕООД гр.София се извади плик „Предлагани ценови 
параметри“ и пред всички присъстващи се показа, че същият е запечатан, непрозрачен и с 
положени подипси от членовете на Комисията и представителите на участниците. Пликът се 
върна в офертата на участника, без да бъде разпечатван. 

 
След отваряне и изчитане на ценовите предложения, приключи публичната част от 

заседанието на Комисията. 
В пълен състав, при „закрити врата“ Комисията продължи своята работа по разглеждане 

на ценовите предложения на участниците. В хода на своята работа, Комисията направи 
следните констатации:  
          1.Оферта от „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр.София, с вх.№762 от 27.02.2018 г.,10,20 ч. 

 
Участникът е попълнил и представил Ценово предложение по обр. № 7 – подписано и 

подпечатано от представляващия участника, което отговаря на изискванията на Възложителя. 
 
2. Оферта от „Софарма Трейдинг“АД, гр.София, с вх.№785 от 28.02.2018 г., 10,35 ч. 

Участникът е попълнил и представил Ценово предложение по обр. № 7 – подписано и 
подпечатано от представляващия участника, което отговаря на изискванията на Възложителя. 
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 Като взе предвид резултатите от отваряне, разглеждане и оценяване на подадените 
оферти за участие и съобрази утвърденият от Възложителя критерий за възлагане „Най-ниска 
цена”, Комисията прие следните РЕШЕНИЯ: 
 
 Комисията ПРЕДЛАГА на Управителя на „КОЦ-Стара Загора“ ЕООД гр. Стара 
Загора, следното Класиране на участниците: 
 I-во място - „Сименс Хелткеър“ЕООД, гр.София, участник с оферта с вх.№ 762 
от 27.02.2018 г., 10,20 ч. 

Обща цена за изпълнение на поръчката 1 092 269.00 лв. (един милион деветдесет и две 
хиляди двеста шестдесет и девет лева) без ДДС. 

      II -ро място-„Софарма Трейдинг“АД, гр.София, участник с оферта с вх.№ 785 от 
28.02.2018 г., 10,35 ч. 

Обща цена за изпълнение на поръчката е 1 180 750.00 лв. (един милион сто и осемдесет 
хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС. 

 
 

На основание чл.60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 и чл. 106, ал. 1 от ЗОП, 
Комисията ще изготви доклад за своята работа, който да се предаде на Възложителя за 
утвърждаване. 

 
С извършване на горните действия, Комисията приключи работата си в днешното 

заседание. 
 
 
Настоящият протокол е изготвен на 19.04.2018г. 

 
 
КОМИСИЯ 
Председател: /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

(адв. В.Цонева)  
 
Членове: 1. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  2. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
  (инж. Е.Аладжова)   (д-р Д.Гешева) 
 

3. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  4. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
(д-р Зл.Русев)    (В.Белчева) 
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