
„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 28.05.2018г. 

 
на комисията за провеждане на ОП с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на 

медицинска техника и апаратура през 2018г.-2020г.” 
Г-н Управител, 

С Ваша Заповед № 77/03.05.2018г. е определена комисия в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: д-р Митко Стоянов – лекар в ОАИЛ 
     инж. Емилия Аладжова – ОСД 
                Тоня Добрева – физик 
                Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
Резервни членове на комисията: 
                Здравка Александрова – ст.мед.сестра ОАИЛ 
                Маруся Ангелова – ст.лаборант в Клинична лаборатория 
     Ваня Денева – 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 2018г.-2020г.”. 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 53/26.03.2018г. на възложителя. 
Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз под № 137374 в 
брой S 062 от 29.03.2018г., а в Регистъра на обществените поръчки към АОП - под № 838139 на 
29.03.2018г. 

В хода на своята работа комисията заседава на 03.05.2018г., 15.05.2018г. и на 25.05.2018г. в 
основния си и част от резервния състав, като промените бяха отразени в протоколите от 
съответните заседания. 

Участници в ОП и офертите им са: 
1. Вх. № 1344/24.04.2018г. 12.50ч. – „ТРИНЕЛ” ООД – гр. София 
2. Вх. № 1383/27.04.2018г. 09.30ч. – „АКВАХИМ” АД – гр. София  
3. Вх. № 1384/27.04.2018г. 09.40ч. – „КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 
4. Вх. № 1399/27.04.2018г. 14.35ч. – „ТОМЕД” ООД – гр. Стара Загора 
5. Вх. № 1415/30.04.2018г. 15.10ч. – „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора 
6. Вх. № 1418/02.05.2018г. 07.50ч. – „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София 
7. Вх. № 1435/02.05.2018г. 10.10ч. – „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР” ЕООД – гр. София 
8. Вх. № 1436/02.05.2018г. 10.50ч. – „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – гр. София 
9. Вх. № 1445/02.05.2018г. 12.15ч. – „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна 
10. Вх. № 1447/02.05.2018г. 14.10ч. – „МУЛТИМЕД-5” ООД – гр. Стара Загора 

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 03.05.2018г. тя отвори и оповести съдържанието на опаковките с офертите, 
включително предложенията по показателите за оценка и подписа техническите и ценовите 
предложения от тях. След това разгледа техническите и ценовите предложения на участниците. 
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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 протокол № 1/03.05.2018г., 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 - „МУЛТИМЕД-5” ООД – гр. Стара Загора. В 
заседанието си от 15.05.2018г. комисията разгледа и прие представената в срок писмена 
обосновка.  

Комисията извърши оценяване на офертите съобразно критерия „най-ниска цена“ за 
възлагане на ОП, което отрази в таблица - приложение № 2 към протокол № 2/15.05.2018г.  

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 с изключение на „ТОМЕД” ООД – гр. Стара Загора. Той е предложен за 
отстраняване по съображения, изложени по-долу. 

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 протокол № 3/25.05.2018г. 

2. Обявява класираните участници на първо място по обособени позиции, съобразно 
посоченото в отделни таблици – приложение № 3 - 11 към протокол № 3/25.05.2018г. 

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 15.05.2018г. 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 №№ 8, 34 и 35. 
Мотиви: Не е подадена нито една оферта от участник. 
Има предложен за отстраняване участник - „ТОМЕД” ООД – гр. Стара Загора. 

Съображенията за това са следните: 
Мотиви: С Решение №53/26.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 

обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

Участникът е представил хартиен ЕЕДОП, който е различен от образеца от 
документацията на ОП, което налага отстраняване на установеното несъответствие. 

С решение от 15.05.2018г. на комисията за провеждане на ОП е констатирано това 
несъответствие като са дадени указания за представяне на нов eЕЕДОП по образеца от 
документацията на ОП, надлежно попълнен в двата формата - PDF и XML и подписан от 
задължените лица в PDF формат. 

В определения срок е представен eЕЕДОП. Той страда от следните недостатъци: 
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2.1. Подписан е само от управителя Тодор Тонев Тодоров. Липсва подпис от другия 
управител Антон Тодоров Тонев. 

2.2. Не е посочил поне две лица за изпълнение на ОП, които притежават правоспособност 
за работа с ИЙЛ по ЗБИЯЕ и са сертифицирани от производителя на мед.техника/ апаратура за 
нейното сервизиране. 

По този начин участникът не е изпълнил указаното в т.2.1. от „Указания за подготовка на 
офертите на участниците” и чл.40 и чл.41 ал.1 ППЗОП относно подписването на eЕЕДОП от 
всички задължени лица. Наред с това той не е удостоверил, че отговаря на критериите за подбор 
относно технически и професионални способности, посочени в поле III.1.3. т.2 от обявлението 
за ОП. 

Действията на комисията по отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите са 
подробно описани в посочените протоколи. 

Приложения – протоколи на комисията №1/03.05.2018г., №2/15.05.2018г., и 
№3/25.05.2018г. и цялата събрана документация в хода на ОП. 

 
Комисия: 

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

Членове: д-р Митко Стоянов – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

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

     Тоня Добрева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

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

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

 
Дата на предаване/ приемане 28.05.2018г. – 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 28.05.2018г. от Управител:   …………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
        /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 
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