
„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 17.03.2020г. 

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

медицинска техника и апаратура през 2020г.-2022г.” 
Г-н Управител, 

С Ваша Заповед № 32/28.02.2020г. е определена комисия в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: инж. Емилия Аладжова – ОСД 
     Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
                Даниела Димитрова - юрисконсулт 
                Здравка Александрова – ст.мед.сестра ОАИЛ 
Резервни членове на комисията: 
                Тоня Добрева - физик 
                Маруся Ангелова – ст.лаборант в Клинична лаборатория 
     Нели Иванова – зам.гл.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 2020г.-2022г.”. 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 8/17.01.2020г. на възложителя, а 
уникалния й номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2020-0001. 

В хода на своята работа комисията заседава на 28.02.2020г. и на 16.03.2020г. в основния си 
състав, без да се налагат промени в него. 

Участници в ОП и офертите им са: 
1. Вх. № 528/20.02.2020г. 11.40ч. – СД „МЕДИКО-ГАЗ – ХРИСТОВ И ХРИСТОВА” – с. Елин 

Пелин 
2. Вх. № 549/21.02.2020г. 09.30ч. – „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София 
3. Вх. № 592/25.02.2020г. 09.25ч. – „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР” ЕООД – гр. София  
4. Вх. № 606/26.02.2020г. 09.25ч. – „АКВАХИМ 2020” ЕООД – гр. София 
5. Вх. № 623/27.02.2020г. 09.00ч. – „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора 
6. Вх. № 624/27.02.2020г. 09.25ч. – „КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 
7. Вх. № 625/27.02.2020г. 09.30ч. – „ЕМИКРОН” ЕООД – гр. София 
8. Вх. № 630/27.02.2020г. 13.10ч. – „ТОМЕД” ООД – гр. Стара Загора 
9. Вх. № 631/27.02.2020г. 15.25ч. – „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна 
10. Вх. № 633/27.02.2020г. 15.40ч. – „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 28.02.2020г. тя отвори и оповести съдържанието на опаковките с офертите, 
включително предложенията по показателите за оценка и подписа техническите и ценовите 
предложения от тях. Комисията извърши справка в ТР за актуалното състояние на всеки 
участник. След това разгледа техническите и ценовите предложения на участниците. 

В резултат на това тя  
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РЕШИ: 
1. Техническите предложения на всички участници отговарят на изискванията на ЗОП, 

ППЗОП, документацията на ОП и предварително обявените условия, с изключение на 
техническото предложение на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора по обособена 
позиция № 15. 

2. Предлага за отстраняване от процедурата „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара 
Загора и офертата му по обособена позиция № 15 на основание чл.107, т. 1 и т.2 буква „а“ от 
ЗОП, поради което няма да бъде оценено и класирано ценовото му предложение по тази 
обособена позиция. 

Мотиви: С Решение № 8/17.01.2020г. на възложителя е открита настоящата процедура и 
са одобрени обявлението и документацията за нея. С т.2.3 буква „в“ от „Указания за подготовка 
на офертите на участниците” и т.4 от образеца на „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ от документацията на ОП е изискано да се представи оторизационен документ от 
производителя на мед.техника /апаратура/ по обособени позиции №№ 15, 16, 17, 18, 20 и 21, от 
който да е видно че участникът има право да извършва сервизното й обслужване.  

Към техническото предложение от офертата си по обособена позиция № 15, участникът е 
приложил оторизация от 03.01.2019г. от „Радиометър Медикъл  Апс“ – Дания – производител на 
мед.техника. От съдържанието й е видно, че предоставените с нея права (вкл. сервизното 
обслужване) са валидни до 31.12.2019г. т.е. към момента участникът не притежава правото да 
сервизира конкретната мед.техника, предоставено му от нейния производител.  

По този начин офертата на участника по обособена позиция № 15 не отговаря на 
поставеното условие в документацията на ОП и не отговаря на предварително обявените 
условия за изпълнението на ОП, което е основание за отстраняването й. 

3. Допуска до разглеждане и оценяване ценовите предложения на всички участници с 
изключение на посочения в предходната т.2. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения от офертите на 
участниците. 

В резултат на това тя 
РЕШИ: 

1. Отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително 
обявените условия ценовите предложения на: 

1.1. СД „МЕДИКО-ГАЗ – ХРИСТОВ И ХРИСТОВА” – с. Елин Пелин 
1.2. „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София 
1.3. „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР” ЕООД – гр. София  
1.4. „АКВАХИМ 2020” ЕООД – гр. София  
1.5. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора  
1.6. „КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София  
1.7. „ЕМИКРОН” ЕООД – гр.София  
1.8. „ТОМЕД” ООД – гр. Стара Загора  
1.9. „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна - без обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 27 и 28 
1.10. „МУЛТИМЕД-5” ООД – гр. Стара Загора  

2. Предлага за отстраняване от процедурата „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна и 
офертата му по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 27 и 28 на 
основание чл.107, т.1 от ЗОП, поради което няма да бъде оценено ценовото му предложение по 
тези обособени позиции. 

Мотиви: С Решение № 8/17.01.2020г. на възложителя е открита настоящата процедура и 
са одобрени обявлението и документацията за нея. С т.2.4 от „Указания за подготовка на 
офертите на участниците” е поставено следното условие: „Участникът попълва съответния ред с 
всички колони от „спецификация на медицинска техника/апаратура за абонаментно 
обслужване“ на хартиен носител, след което я подписва и подпечатва по начин, указващ без 
съмнение авторството му върху нея и я прилага към ценовото предложение.“. Същото условие е 
възпроизведено и в т.I „Цена на доставка“ от образеца на „Ценово предложение за изпълнение 
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на поръчката“. Участникът не е изпълнил това условие, като е представил само ценово 
предложение за оферираните позиции без изискуемия и приложим към него документ.  

По този начин офертата на участника не отговаря на поставеното условие в 
документацията на ОП, което е основание за отстраняването на участника по посочените 
обособени позиции. 

Комисията състави таблица - приложение № 1 в което отрази ценовите предложения на 
участниците. Тя подложи ценовите предложения на преглед по чл.72 от ЗОП, като установи че 
не се налага изискването на обосновка от участниците. 

След това оцени офертите съобразно избрания критерий, което отрази в таблица - 
приложение № 2. 

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: 

- „ЕЛТА 90 М” ООД – гр.София 
- „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора 

са с нередовни документи, които не удостоверяват годността им за изпълнение на ОП и им бе 
даден срок и указания за тяхното изправяне.  

На последното си заседание комисията разгледа постъпилите в срок документи от 
участниците с нередовни документи. Установи се че са отстранени недостатъците в тях, поради 
което и техните книжа, свързани с личното им състояние и съответствието с критериите за 
подбор са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП. 

Съобразно това и на основание 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 № 3 към протокол № 2. 

2. Обявява класираните участници на първо място по обособени позиции, съобразно 
посоченото в отделни таблици – приложение № 4 - 12 към протокол № 2. 

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 решение по протокол № 2 комисията е решила и следното: 
1. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП обществената 

поръчка по обособена позиция № 25. 
Мотиви: Не е подадена нито една оферта от участник. 
2. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.2 втора хипотеза от 

ЗОП обществената поръчка по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 7, 9 и 15. 
Мотиви: Всички оферти от участници са неподходящи. 
Действията на комисията по отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите са 

подробно описани в посочените протоколи. 
Приложения – протоколи на комисията №1/28.02.2020г. и №2/16.03.2020г. и цялата 

събрана и изготвена документация в хода на ОП. 
 

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 

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

     Даниела Димитрова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     Здравка Александрова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
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Дата на предаване/ приемане 17.03.2020г. – 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 17.03.2020г. от Управител:   …………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
        /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 
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