
ПРОТОКОЛ № 1 / 21.12.2017г.

Днес, 21.12.2017г., в 10:00ч., в сградата на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив” 
ЕООД, находяща се в гр.Пловдив, бул.„Васил Априлов” № 15а, се събра Комисия за провеждане 
на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на китове, 
реактиви, консумативи и антитела за отделение по клинична патология към „Комплексен 
онкологичен център -  Пловдив” ЕООД за Апарат Roche Benchmark GX”, назначена със 
Заповед № 273/21.12.2017г. на управителя на „КОЦ -  Пловдив” ЕООД в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Панайотова -  юрисконсулт в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД;
ЧЛЕНОВЕ:
1. д-р Свитлана Бачурска -  началник отделение „Клинична патология” в „КОЦ -  

Пловдив” ЕООД
2. Петя Гавазова -  ръководител звено „Обществени поръчки” в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД

Комисията пристъпи към отварянето, проверката и разглеждането на постъпилите оферти 
за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка е предмет „Доставка на 
китове, реактиви, консумативи и антитела за отделение по клинична патология към 
„Комплексен онкологичен център -  Пловдив” ЕООД за Апарат Roche Benchmark GX”,
открита с Решение № 239/15Л 1.2017 г.

Комисията започна работата си, като на заседанието не присъстваха участници в 
процедурата или техни упълномощени представители, нито представители на средствата за 
масово осведомяване.

След като списъкът с участниците бе получен от председателя на Комисията, всички 
нейни членове подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че в срока за подаване на оферти е постъпила една оферта със 
следния входящ номер:

1. „Хроно” ООД -  оферта с вх. № 2086/20.12.2017,10:00 ч.
Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна 

опаковка на участника и оповести съдържанието й. След отваряне на опаковката се установи 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Тримата члена 
на Комисията положиха подписи върху плика „Предлагани ценови параметри” на участника. 
Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата, след което и тримата члена на 
Комисията положиха подписи върху всички документи, съдържащи се в техническото 
предложение на участника.

След като подробно се запозна с представените от участника документи, Комисията 
констатира, че участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) (образец №2). Към ЕЕДОП са приложени доказателства, че участникът отговаря на 
изискванията поставени от възложителя за доказване на годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност по чл. 60 от ЗОП. Комисията констатира пълно 
съответствие с изискванията, поставени от възложителя и допуска участника „Хроно” ООД до 
разглеждане на техническото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия 
участник „Хроно” ООД:

Комисията разгледа техническото предложение на участника и констатира, че то е в 
съответствие с изискванията на закона и поставените от Възложителя, поради което допуска 
участника до отваряне и разглеждане на ценовото му предложение.

Комисията приключи с разглеждането на техническото предложение на участника и 
определи, че следва да се пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото му предложение, 
което да се извърши на 08.01.2018 г., в 10:00 ч. в сградата на администрацията на „Комплексен
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онкологичен център -  Пловдив” ЕООД, находища се в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” №15 А.
Комисията определя Председателя си да уведоми участника за датата и часът на отваряне 

на ценовото му предложение чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на 
Възложителя в раздел „Профил на купувача”.

С тези действия заседанието на Комисията приключи в 12:00 ч. на 21.12.2017 г.
Следващото заседание на Комисията ще се проведе на 08.01.2018 г. от 10:00 ч., когато ще 

бъде оповестено ценовото предложение на единствения участник.
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ПРОТОКОЛ № 2 / 08.01.2018 г.

Днес, 08.01.2018г., в 10:00 ч., в сградата на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив” 
ЕООД, находища се в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” №15а, се събра Комисия за провеждане 
на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на китове, 
реактиви, консумативи и антитела за отделение по клинична патология към „Комплексен 
онкологичен център -  Пловдив” ЕООД за Апарат Roche Benchmark GX”, назначена със Заповед 
№273/21.12.2017г. на управителя на „КОЦ -  Пловдив” ЕООД в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Панайотова -  юрисконсулт в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД;
ЧЛЕНОВЕ:
1. д-р Свитлана Бачурска -  началник отделение „Клинична патология” в „КОЦ -  

Пловдив” ЕООД
2. Петя Гавазова -  ръководител звено „Обществени поръчки” в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД

Председателят на Комисията констатира, че е спазена разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от 
ППЗОП, като е обявено в „Профила на купувача” дата, часа и мястото на отварянето на ценовите 
оферти на допуснатия до този етап от процедурата участник.

На заседанието не присъстват представители на участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото 
предложение на допуснатия участник:

1. „Хроно” ООД -  оферта с вх. № 2086/20.12.2017, 10:00 ч.
Участникът е представил ценово предложение на хартиен носител, с предложена обща 

цена на предложението (сбор от единичните цени) в размер на 164 754,00 лв. без ДДС.
След проверката на съответствието на образеца на Ценовото предложение, Комисията 

установи, че то отговаря на Образец №5 от одобрената документация на Възложителя. Ценовото 
предложение на участника отговаря на изискванията на закона и Възложителя и не надвишава 
прогнозната стойност заложена в Документацията за участие, въз основа на което допуска до 
следващ етап участника „Хроно” ООД.

Комисията продължи работата си, като пристъпи към оценка и класиране на единствения 
допуснат участник според обявения в Документацията за участие критерий за оценка -  
„икономически най-изгодна оферта”по критерий за възлагане „най-ниска цена”:

1. „Хроно” ООД, с предложена обща цена на предложението (сбор от единичните цени) в 
размер на 164 754,00 лв. без ДДС.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 
„Доставка на китове, реактиви, консумативи и антитела за отделение по клинична патология към 
„Комплексен онкологичен център -  Пловдив” ЕООД за Апарат Roche Benchmark GX”c „Хроно” 
ООД.

Комисията приключи работата си в 12:00 ч. на 08.01.2018г.
Настоящият протокол се изготви и подписа от председателя и членовете на Комисията.
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