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“Комплексен онкологичен център -  Пловдив” ЕООД
Пловдив, 4000 бул.”Васил Априлов” № 15А тел.: 032/64 38 31 

факс: 032/ 644 388 e-mail: onkodisplovdiv @ abv.bg

управител на „Ком, коАогичен център -  Пловдив” ЕООД

ПРОТОКОЛ № 1/24.03.2020 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, 24.03.2020 г., в 10:00 ч.-, в гр. Пловдив -  административна сграда на „Комплексен 
онкологичен център -  Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, бул. „В. Априлов” № 15А, назначената със 
Заповед № 89/24.03.2020 г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив” ЕООД 
се събра Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Манчева -  икономист общ. поръчки в „КОЦ -  Пловдив”
ЕООД;

ЧЛЕНОВЕ:
1. Силвия Леонидова -  главна медицинска сестра в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД;
2. Мария Шишкова -  юрисконсулт в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД.

Комисията започна работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти 
съгласно глава двадесет и шеста от ЗОП.

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

1. Консорциум „Софеко Лукс“ ДЗЗД -  оферта с вх. № 860/23.03.2020 г., 14:07 ч.;
2. „Деса -  Петров С-ие” СД -  оферта с вх. № 861/23.03.2020 г., 14:53 ч.;
3. „Рефреш” ООД -  оферта с вх. № 863/23.03.2020 г., 15:15 ч.

На основание чл.80 ал. 1 от ППЗОП, обявата за събиране на оферти е запазена за участие 
на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

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

На днешното заседание на Комисията присъстваха управителят на „Рефреш” ООД 
Ивайло Станев и Иван Кошеджийски, представител на „Деса -  Петров С-ие” СД, упълномощен от 
Александър Кошеджийски - управител.

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

1. Консорциум „Софеко Лукс“ ДЗЗД -  оферта с вх. № 860/23.03.2020 г., 14:07 ч.; 
представена в плътен, непрозрачен, запечатан плик с ненарушена цялост.

Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, което е както следва:
№ по 
ред Наименование на услугата Мярка

Единична цена в лв. без 
ДДС

1 Чаршафи -  бели и цветни бр. 0,89
2 Спална торба /плик -  бели и цветни бр. 0,98



3 Калъфка -  бели и цветни бр. 0,32
4 Пижами и нощници -  бели и цветни бр. 1,25
5 Лекарски престилки -  бели и цветни бр. 1,25
6 Туники -  бели и цветни бр. 0,78
7 Панталон -  бели и цветни бр. 0,78
8 Елек -  бял бр. 0,85
9 Халати -  цветни бр. 1,50
10 Хавлиени кърпи бр. 0,32
11 Покривка за легло -  бели и цветни бр. 1,80
12 Вълнени одеяла бр. 2,20
13 Памучни одеяла -  бели и цветни бр. 1,80
14 Олекотени завивки бр. 1,80
15 Интериорен инвентар кг. 1,80
16 Калъф за матрак -  бели и цветни бр. 1,80
17 Калъф за диван бр. 2,00
18 Поларено яке - цветно бр. 1,20
19 Поларен елек - цветно бр. 1,00

2. „Деса -  Петров С-ие” СД -  оферта с вх. № 861/23.03.2020 г., 14:53 ч.; представя 
оферта в плътен, непрозрачен, запечатан плик е ненарушена цялост.

Комисията отвори и оповести на ценовото предложение на участника, което е както 
следва: ___________________________________________
№ по 
ред Наименование на услугата Мярка

Единична цена в лв. без 
ДДС

1 Чаршаф -  бели и цветни бр. 0,50
2 Спална торба /плик -  бели и цветни бр. 0,97
3 Калъфка -  бели и цветни бр. 0,01
4 Пижами и нощници -  бели и цветни бр. 1,90
5 Лекарски престилки -  бели и цветни бр. 4,50
6 Туники -  бели и цветни бр. 1,60
7 Панталон -  бели и цветни бр. 1,60
8 Елек -  бял бр. 3,00
9 Халати -  цветни бр. 2,00
10 Хавлиени кърпи бр. 0,40
11 Покривка за легло -  бели и цветни бр. 4,00
12 Вълнени одеяла бр. 4,80
13 Памучни одеяла -  бели и цветни бр. 2,50
14 Олекотени завивки бр. 4,80
15 Интериорен инвентар кг. 6,00
16 Калъф за матрак -  бели и цветни бр. 6,00
17 Калъф за диван бр. 6,00
18 Поларено яке - цветно бр. 0,30
19 Поларен елек - цветно бр. 0,25

3. „Рефреш” ООД -  оферта с вх. № 863/23.03.2020 г., 15:15 ч.представя оферта в плътен, 
непрозрачен, запечатан плик с ненарушена цялост.

Комисията отвори и оповести на ценовото предложение на участника, което е както 
следва:_______________________________________________________________________________
№ по 
ред

Наименование на услугата Мярка
Единична цена в лв. без 

ДДС
1 Чаршаф -  бели и цветни бр. 1,00
2 Спална торба /плик -  бели и цветни бр. 0,75
3 Калъфка -  бели и цветни бр. 0,10



4 Пижами и нощници -  бели и цветни бр. 0,26
5 Лекарски престилки -  бели и цветни бр. 2,70
6 Туники -  бели и цветни бр. 1,70
7 Панталон -  бели и цветни бр. 2,20
8 Елек -  бял бр. 1,70
9 Халати -  цветни бр. 1,70
10 Хавлиени кърпи бр. 0,85
11 Покривка за легло -  бели и цветни бр. 1,00
12 Вълнени одеяла бр. 3,92
13 Памучни одеяла -  бели и цветни бр. 1,00
14 Олекотени завивки бр. 3,92
15 Интериорен инвентар кг. 1,00
16 Калъф за матрак -  бели и цветни бр. 1,00
17 Калъф за диван бр. 0,22
18 Поларено яке - цветно бр. 1,00
19 Поларен елек - цветно бр. 1,00

След оповестяване на ценовите предложения, членовете на комисията подписаха 
техническите предложения на участниците и председателят на комисията покани представителите 
на участниците да подпишат техническите предложения на другите участници, но същите 
отказаха. Тримата членове на комисията подписаха ценовите предложения на тримата участника, 
след което представителят на „Деса -  Петров С-ие” СД, Иван Кошеджийски подписа 
представените от Консорциум „Софеко Лукс“ ДЗЗД и „Рефреш” ООД ценови предложения, а 
управителят на „Рефреш” ООД Ивайло Станев представените ценови предложения на Консорциум 
„Софеко Лукс“ ДЗЗД и „Деса -  Петров С-ие” СД.

С това комисията приключи публичната си част от заседанието в 10:30 ч.

Комисията разгледа представените от участниците документи и констатира:
1. Консорциум „Софеко Лукс“ ДЗЗД с оферта с вх. № 860/23.03.2020 г. е представил 

следните документи:
1. Опис на представените документи -  Образец № 1;
2. Представяне на участника - Образец №2;
3. Декларация по чл. 192, ал, 2 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, т. 2 и т. 7 от ЗОП -  Образец №3 от Петьо Джонгов -  управител;
4. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.

3 -  6 от ЗОП - Образец №4 от Петьо Джонгов -  управител;
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество -  Образец №5 от Петьо Джонгов 
-  управител;

6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 8 от Петьо 
Джонгов -  управител;

7. Техническо предложение за изпълнение предмета на обществената поръчка;
8. Заверено копие на Удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено 

предназначение № 1317001183/31.08.2005г. към РЗИ Пазарджик, издадено на „Медилукс“ ЕООД;
9. Заверено от участника копие на служебна бележка от РЗИ Пазарджик;
10. Извадка от регистъра на РЗИ Пазарджик на обектите с обществено предназначение;
11. Ценовото предложение изготвено в съответствие с Образец №10.
Комисията констатира, че участникът не е специализирано предприятие или кооперации на 

хора с увреждания.
Съгласно Закона за обществените поръчки кандидати и участници в процедури за възлагане 

на обществени поръчки могат да бъдат неперсонифицирани обединения на физически и/или 
юридически лица напр. гражданското дружество по чл.357 от ЗЗД и консорциумът по чл.275 от ТЗ 
като договорно обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност, когато е 
организиран под формата на гражданско дружество. Характерно за тези обединения е, че те



възникват с договора за учредяване и не подлежат на регистрация по Търговския закон. Предвид 
това, когато такова обединение участва в процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно 
чл.39, ал.2, т.З от ППЗОП, участникът следва да представи споразумение и/или друг приложим 
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 
информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на 
участниците в обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 
уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. В офертата си 
Консорциум „Софеко Лукс“ ДЗЗД не е представил документ, от който да е видно правното 
основание за създаване на дружеството, съобразно изискванията на Възложителя към 
съдържанието на офертата, посочени в документацията към настоящата обществена поръчка.

На основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията изисква от участника Консорциум „Софеко 
Лукс“ ДЗЗД да представи липсващия документ, от който да е видно правното основание за 
създаване на дружеството, съобразно изискванията на Възложителя към съдържанието на 
офертата, посочени в документацията към настоящата обществена поръчка в срок от 3 работни 
дни от получаване на писмо с искане за предоставянето му.

2. „Деса -  Петров С-ие” СД -  оферта с вх. № 861/23.03.2020 г., 14:53 ч
1 .Опис на представените документи -  Образец № 1
2. Представяне на участника - Образец №2
3.Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Регистъра за обекти с 

обществено предназначение на РЗИ - Пловдив с инд.№ 1617000103 с дата на регистрация 
22.03.2010 г.

4. Протокол от 10.12.2019г. за извършена проверка от РЗИ удостоверяващ, че е изпълнено 
предписание и е приключила процедура по привеждане на пералнята за болнично пране в 
съответствие с изискванията на Наредба № 12 от 16.11.2018 г. на M3.

5. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 
и т. 7 от ЗОП -  Образец №3 от Александър Кошеджийски, управител на „Деса -  Петров С-ие” СД.

6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -  6 
от ЗОП - Образец

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество -  Образец №5

8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП -  Образец № 7
9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 8
Ю.Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя -  Образец №9.
11. Ценовото предложение изготвено в съответствие с Образец №10.

Комисията констатира, че участникът не е специализирано предприятие или кооперации на 
хора с увреждания. Представил е всички документи, изискани от Възложителя, Техническото 
предложение на участника отговаря на Техническата спецификация на Възложителя, поради което 
го допуска до оценяване на офертата.

3. „Рефреш” ООД -  оферта е вх. № 863/23.03.2020 г., 15:15 ч е представил следните 
документи:

1 .Опис на представените документи -  Образец № 1
2. Представяне на участника - Образец №2
3. Извлечение от търговски регистър за актуално състояние на „Рефреш” ООД към 23.03.2020 

г.
4.Заверено копие от извлечение от Регистъра за обекти с обществено предназначение на РЗИ 

за вписване на „Рефреш” ООД е инд.№ 1617012295 с дата на регистрация 19.03.2020 г.
5. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 

и т. 7 от ЗОП -  Образец №3 от Ивайло Станев, управител на „Рефреш” ООД.
6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 

и т. 7 от ЗОП -  Образец №3 от Рослана Моравенова-Станева - управител на „Рефреш” ООД.



7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -  6 
от ЗОП - Образец №4

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество -  Образец №5

9. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП -  Образец № 7,
10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 8
11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя -  Образец №9.
12. Декларация /свободен текст/ за наличие на материална база, където ще бъде извършвана 

услугата предмет на настоящата покана.
13. Протокол от РЗИ гр. Пловдив от извършена инспекция в обект с обществено 

предназначение - общественаа пералня удостоверяващ, че е изпълнено предписание и е 
приключила процедура по привеждане на пералнята за болнично пране в съответствие с 
изискванията на Наредба № 12 от 16.11.2018 г. на M3.

14. Ценовото предложение изготвено в съответствие с Образец №10.

Комисията констатира, че участникът не е специализирано предприятие или кооперации на 
хора с увреждания. Представил е всички документи, изискани от Възложителя, Техническото 
предложение на участника отговаря на Техническата спецификация на Възложителя, поради което 
го допуска до оценяване на офертата.

Комисията приключи работата си в 12:00 ч. на 24.03.2019г.
Настоящият протокол се изготви 24.03.2019 г. и 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:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
анчева /

ЧЛЕНОВЕ:


