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ПРОТОКОЛ №1/03.01.2018 г.
от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти, получени в 

отговор на публикувана обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП

Днес, 03.01.2018 г., в 13:00 часа, в гр. Пловдив -  административна сграда на „Комплексен 
онкологичен център -  Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, бул. „В. Априлов” № 15А, назначената със 
Заповед №1/03.01.2018 г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив” ЕООД 
комисия в състав:

Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Гавазова -  ръководител звено Обществени поръчки в „КОЦ -  

Пловдив” ЕООД
ЧЛЕНОВЕ:
1. Д-р Свитлана Бачурска -  началник отделение „Клинична патология” в „КОЦ -  

Пловдив” ЕООД
2. Екатерина Манчева -  икономист в звено Обществени поръчки в „КОЦ -  Пловдив”

ЕООД

Комисията започна работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти 
съгласно глава двадесет и шеста от ЗОП и ППЗОП по проведена обществена поръчка с предмет: 
„Доставка и монтаж на парафинов център за нуждите на отделение Клинична патология в 
„КОЦ - Пловдив” ЕООД”, след изтичане на срока за получаване на оферти.

Председателят на Комисията получи от деловодството на „КОЦ-Пловдив” ЕООД 
постъпилите оферти за участие в процедурата, подадени преди изтичане на крайния срок за 
подаване на оферти, които са общо 3 (три) на брой както следва:

1. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД -  оферта с вх. №2133/29.12.2017 г., 
09:16 ч.;

2. „Аквахим” АД -  оферта с вх. №1/02.01.2018 г., 11:20 ч.;
3. „Елпак -  лизинг” ЕООД -  оферта с вх. №2/02.01.2018 г., 12:05 ч.

Членовете на комисията попълниха Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 103, 
ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на Комисията не присъстват представители на фирмата участник или 
други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с офертите на участниците по реда на 
тяхното постъпване:

1. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД -  оферта с вх. №2133/29.12.2017 г., 09:16 
ч„ представят оферта в плътна, непрозрачна, запечатана опаковка с ненарушена цялост.

1



Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 
участника, което е в следните размери:

Общата цена за изпълнението на предмета на обществената поръчка е в размер на 
16 580,00 лева без ДДС (с думи: шестнадесет хиляди петстотин и осемдесет лева), а с включен 
ДДС 19 896,00 (с думи: деветнадесет хиляди осемстотин деветдесет и шест лева).

2. „Аквахим” АД -  оферта с вх. №1/02.01.2018 г., 11:20 ч., представена в плътна, 
непрозрачна, запечатана опаковка с ненарушена цялост.

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 
участника, което е в следните размери:

Общата цена за изпълнението на предмета на обществената поръчка е в размер на 
15 480,00 лева без ДДС (с думи: петнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева), а с включен 
ДДС 18 576,00 (с думи: осемнадесет хиляди петстотин седемдесет и шест лева).

3. „Елпак -  лизинг” ЕООД -  оферта с вх. №2/02.01.2018 г., 12:05 ч., представят оферта в 
плътна, непрозрачна, запечатана опаковка с ненарушена цялост плик.

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 
участника, което е в следните размери:

Общата цена за изпълнението на предмета на обществената поръчка е в размер на 
15 300,00 лева без ДДС (с думи: петнадесет хиляди и триста лева), а с включен ДДС 18 360,00 (с 
думи: осемнадесет хиляди триста и шестдесет лева).

Комисията продължи с проверка на представените документи в офертите на участниците.

Комисията разгледа представените от „Медицинска Техника Инженеринг” ООД с ЕИК: 
831641528 документи и констатира, че участникът представил всички документи, изискани от 
Възложителя, Техническото предложение на участника отговаря на Техническата спецификация 
на Възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи отнасящи се до 
техническите изисквания за изпълнение на поръчката, поради което комисията го допуска до 
оценяване на офертата.

Комисията пристъпи към проверка на документите, депозирани в втората постъпила 
оферта от „Аквахим” АД с ЕИК: 200984964. Членовете на комисията констатираха следното: 
дружеството е представило всички документи, изискани от Възложителя. Участникът е 
представил Техническо предложение за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка, 
което не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно:

В техническата спецификация има изискване медицинската апаратура -  топлият модул, 
част от нея, да има възможност за температура на разтопяване на парафин в диапазон не по-малък 
от 50°С до 75°С. От представените каталози към техническото предложение на участника е видно 
че предлаганият температурен обхват на топлата плоча е +50°С до +70°С. В Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката е посочено от участника, че „Температура на 
разтопяване на парафин в диапазон от 50° С до 70° С за работа със стандартни парафини с 
температура на топене 52-54°С или 56-58°С (Възможност за програмиране на термостата в обхвата 
от стайната температура +5°С до 99,9°С (вкл. до +75°С) след изрична писмена декларация на 
крайния потребител, поради опасност от увреждане на биопсиите при температура над 70° С и 
съобразно препоръките за CE-IVD). Така представеното техническо предложение, не отговаря на 
техническите спецификации и поставя условия на Възложителя за работа с медицинската 
апаратура.

Във връзка с гореописаното, комисията реши единодушно и на основание чл. 107, т. 2, 
буква „а” от ЗОП отстранява от участие в обществената поръчка „Аквахим” АД, ЕИК: 200984964. 
с оферта с вх. №1/02.01.2018 г., 11:20 ч.

Комисията разгледа представените от „Елпак -  лизинг” ЕООД с ЕИК: 103506445, 
документи и констатира, че участникът е представил всички документи, изискани от Възложителя.
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В представеното от участника техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е 
посочено, че предложения топъл модул ТЕС2900-3 е с лесно четящ се контролен панел за 
настройка на работните параметри, а съгласно Техническите спецификации на Възложителя 
изискването е топлия модул на медицинската апаратура да има LCD сензитивен дисплей за 
настройка на и визуализация на работните параметри. Изискване на Възложителя е топлият модул 
на предлаганата медицинска апаратура да има осветление на зоната на включване, а от 
представените каталози на участника е видно, че такова няма. Така представеното техническо 
предложение, не отговаря на техническите спецификации на Възложителя за медицинската 
апаратура.

Във връзка с гореописаното, комисията реши единодушно и на основание чл. 107, т. 2, 
буква „а” от ЗОП отстранява от участие в обществената поръчка „Елпак -  лизинг” ЕООД с ЕИК: 
103506445, с оферта с вх. №2/02.01.2018 г., 12:05 ч.

Възложителя е определил оценяването на офертите да се извършва по критерий за 
възлагане „най-ниска цена”. До оценка на офертата е допуснат участник „Медицинска Техника 
Инженеринг” ООД.

След приключване на оценяването Комисията пристъпи към класиране на участника в 
процедурата както следва:

1. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, ЕИК: 831641528.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 
„Доставка и монтаж на парафинов център за нуждите на отделение Клинична патология в 
„КОЦ - Пловдив” ЕООД” с „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, ЕИК: 831641528.

Комисията приключи работата си в 16:00 ч. на 03.01.2018 г.
Настоящият протокол се изготви технически на 05.01.2018 г. и се подписа от 

председателя и членовете на Комисията в един екземпляр и се предаде на Възложителя ведно с 
документацията на участниците за запознаване със съдържанието му и утвърждаване.

КОМИСИЯ:
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