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Утвърдил: .............п......... 

(заличено, чл.4,т.1 от Регламент ЕС2016//679) 

д-р Камен Кожухаров - Управител на КОЦ-Русе ЕООД 

дата: 15.05.2020 г. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

от работата на комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД  

по обособени позиции” 

 

 

Днес, 12.05.2020 г., 10.00 ч., в КОЦ-Русе ЕООД – Кабинет юрисконсулт, в изпълнение 

на Заповед № РД-103/12.05.2020 г., 09.00 ч., на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД, комисия в 

състав:  

Председател: д-р Бисер Начев  – началник отделение по онкологична хирургия; 

Членове:  

1. д-р Пламен Попов – началник отделение по онкологична урология; 

2. Венцислава Апостолова – юрисконсулт, 

в обявеното време за отваряне на офертите на участниците, се събра във връзка с 

провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с 

предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по обособени 

позиции”, открита с Решение № РД-27 от 27.03.2020 г. на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД, 

номер на документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 968889 по партида 00281-

2020-0002, публикувани в Регистъра на обществените поръчки - Обявление за поръчка под ID 

№ 968892, Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 

№ РД-87 от 14.04.2020 г. под ID № 972460 и Решение за одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна информация № РД-98 от 28.04.2020 г. под ID № 974565. 

 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците, 

нито на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията запозна членовете на комисията с правилата за работа 

съобразно разпоредбите на чл.51, чл.52 от ППЗОП и чл.103 от ЗОП.  

Съобразно посоченото в обявлението и документацията, настоящата обществена 

поръчка се възлага чрез публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и съдържа 4 

обособени позиции.  

1. Обособена позиция № 1 – Ултразвуков генератор, съвместим с наличния 

електрохирургичен генератор ESG-400 Olympus;   

2. Обособена позиция № 2 – Видеобронхоскоп, HD, съвместим с наличната 

видеоендоскопска система Exera III, Olympus; 

3. Обособена позиция № 3 – Монополярен резектоскоп; 

4. Обособена позиция № 4 – Автоматичен глюкоанализатор. 

На основание чл.21, ал.6 от ЗОП, обособени позиции № 3 и 4 се възлагат по реда, 

валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, а именно директно възлагане, съгласно 

чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.  

С настоящата процедура се възлагат само обособени позиции № 1 и 2. Процедурата се 

провежда по реда на чл.181, ал.2 от ЗОП (т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане - оценката на 

техническите и ценовите предложения на участниците се извършва преди провеждане на 

предварителен подбор.). 

В изпълнение на разпоредбата по чл.48, ал.6 от ППЗОП от деловодството на КОЦ-Русе 

ЕООД на Председателя на комисията са предадени 3 броя оферти, както следва: 
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Пореден 

№ 

Подател на офертата 

(Участник) 

Обособе

на 

позиция 

Входящ 

№ 

Дата на 

получаване 

Час на 

получава

не 

Възлагане чрез публично състезание: 

1 ИНФОМЕД ЕООД  1, 2 256 16.04.2020 12.00 

Директно възлагане, съгласно чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП: 

2 ЕЛ ДОРА ООД  3 287 29.04.2020 10.50 

3 МЕДИЛАБ-С ООД  4 290 29.04.2020 11.10 

 

Членовете на Комисията се убедиха, че предложенията по обособена позиция № 1 и 2 

са постъпили в срок, в запечатана непрозрачна опаковка, след което подписаха саморъчно 

декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

В 10.15 ч. комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на офертата от 

ИНФОМЕД ЕООД, като в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП – обърнат ред, оповести 

съдържанието й, включително ценовото предложение. Членовете на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение.  

Разглеждане в обърнат ред на представената оферта за съответствие с 

предварително обявените условия от Възложителя: 

Констатации на Комисията по техническото предложение на Участник ИНФОМЕД 

ЕООД: 

по обособена позиция № 1: 

  Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец, в което 

е посочил, че предлага да изпълни следното: 

І. Доставка на медицинска апаратура: 

1. Предлага да достави Ултразвуков генератор,  с: 

- производител ОЛИМПУС 

- модел  USG-400 

- дата / година на производство 2019 г. 

Със следните технически параметри, функции и характеристики: 
1 2 3 

Минимални технически параметри, 

функции и характеристики, 

съгласно Техническата 

спецификация 

Предложение на участника 

(описват се подробно технически 

параметри, функции и характеристики 

на предлаганата медицинска 

апаратура) 

Документ на 

производителя 

(посочва се 

наименование на 

официален 

документ на 

производителя и 

№ на стр, на 

която са видни 

данните, 

посочени в 

колона 2) 

І. Ултразвуков генератор, 

съвместим с наличния 

електрохирургичен генератор ESG-

400 Olympus   

Ултразвуков генератор, USG-400, 

съвместим с електрохирургичен 

генератор ESG-400 Olympus   

Стр.1 от каталог 

USG-400 

1. Ултразвукови режими: 

- Режим на ултразвуково рязане на 

принципа на инструмент с осцилиращ 

(хармоничен) активен електрод; 

- Режим на едновременно прилагане 

на биполярна и ултразвукова енергия 

през единичен инструмент. 

1.Ултразвукови режими: 

- Режим на ултразвуково рязане на 

принципа на инструмент с осцилиращ 

(хармоничен) активен електрод; 

- Режим на едновременно прилагане на 

биполярна и ултразвукова енергия през 

единичен инструмент. 

Стр.2 от каталог 

USG-400 

 

 

Стр.2 от каталог 

USG-400 

2. Изходи на мощност: 2. Изходи на мощност: Стр.2 от каталог 
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- Минимум един за ултразвуково 

рязане; 

- Минимум един за едновременно 

прилагане на биполярна енергия и 

хармонични механични трептения. 

- Един за ултразвуково рязане; 

- Един за едновременно прилагане на 

биполярна енергия и хармонични 

механични трептения. 

 

USG-400 

 

Стр.2 от каталог 

USG-400 

3. Трансдюсер: Възможност за 

биполярно лигиране. Възможност за 

биполярно лигиране и биполярно 

лигиране с едновременно ултразвуково 

рязане - 1 брой. 

3.Трансдюсер: Възможност за биполярно 

лигиране. Възможност за биполярно 

лигиране и биполярно лигиране с 

едновременно ултразвуково рязане - 1 

брой TD-TB400. 

Стр.2 от каталог 

USG-400 

4. Потребителски интерфейс: 

управление на настройките със 

сензорен дисплей (тъчскрийн). 

4. Потребителски интерфейс: 

управление на настройките със сензорен 

дисплей (тъчскрийн). 

Стр.2 от каталог 

USG-400 

5. Аксесоари: двоен педал, единичен 

педал, комуникационни кабели, 

тролей. 

5. Аксесоари: двоен педал – MAJ 1870, 

единичен педал WB50403W, 

комуникационни кабели N3809330, 

тролей TC-E400. 

Стр.1 от  каталог 

„удвоена 

енергия” 

6. Инструмент за едновременно 

прилагане на биполярна и 

ултразвукова енергия – 4 броя. 

6. Инструмент за едновременно 

прилагане на биполярна и ултразвукова 

енергия – 4 бр.- TB-0535FCS, 5x350mm-2 

броя, N4505530, 9x200mm, 2 броя 

Стр.1 от  каталог 

„удвоена 

енергия” 

 

2. Предложената медицинска апаратура е фабрично нова, не е била демонстрационна, 

не е рециклирана. 

3. Предложената медицинска апаратура е сертифицирана по Директива 93/42/ЕИО и 

има нанесена СЕ маркировка върху медицинското изделие.  

4.  Ще достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно ще 

прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Медицинската апаратура, отговаряща на 

техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на 

български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и 

експлоатация, както и  с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата 

спецификация на Възложителя. 

5.  Ще осигури транспорта на медицинската апаратура до мястото на предаване на 

възложителя в подходяща опаковка, каквато е необходима за предотвратяване на 

повреждането й по време на превоза, натоварване, разтоварване и съхранение. Опаковката, 

маркировката и документацията ще отговаря на нормативите в тази област, както и на 

естеството на апаратурата. 

ІІ. Монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура: 

1. Ще извърши монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска 

апаратура чрез технически лица, които притежават съответните квалификация и опит в 

монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура, сходна като вид на 

апаратурата, предмет на настоящата поръчка. 

ІІІ. Обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска 

апаратура: 

1. Обучението на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска 

апаратура ще се извърши от технически лица, които притежават съответните квалификация и 

опит в обучение за работа с медицинска апаратура, сходна като вид на апаратурата, предмет 

на настоящата поръчка. 

2. В случай че има определени изисквания към квалификацията и образованието на 

специалистите, които ще бъдат обучавани, ще уведоми за това Възложителя, в срок от 7 

(седем) дни от подписване на Договора. 

3. Ще осигури  присъствието на обучаващите на мястото на доставка на Медицинската 

апаратура, като времето и графикът на обучение ше се съгласуват с възложителя. 

ІV. Гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура и доставка на 

необходимите части и материали: 
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1. Ще осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване за 12 (дванадесет) 

месеца, считано от въвеждането в експлоатация на Медицинската апаратура, при максимално 

време на реакция  - 48 (четиридесет и осем) часа. 

2. Срок за отстраняване на повреда на медицинската апаратура - до 5 (пет) работни дни 

от изтичане срока на реакция.  

3. Ще осигури оригинални резервни части и материали за доставената медицинска 

апаратура в рамките на гаранционния срок.  

4. Гаранционното обслужване на доставената медицинска апаратура ще се извършва от 

технически лица, които притежават съответните квалификация и опит в гаранционно 

обслужване на медицинска апаратура, сходна като вид на апаратурата, предмет на настоящата 

поръчка, и техническа екипировка. 

5.  По време на гаранционния срок, не само ще поправя възможните повреди, но и ще 

извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя.  

6. Извършването на всички дейности по гаранционно обслужване ще се осъществяват с  

транспорт на изпълнителя. Профилактиките и ремонтите ще се извършват по 

местонахождението на медицинската апаратура на територията на лечебното заведение. При 

необходимост, отделни действия от гаранционното обслужване на медицинската апаратура ще 

се извършват в сервизната структура, с която разполагаме, извън територията на лечебното 

заведение, като транспортирането на техниката се извършва от и за наша сметка. 

7.  По време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване на 

работа на доставената медицинска апаратура поради повреди или профилактика ще бъде по-

малко от 10 дни годишно. В случай, че това време превиши 10 дни годишно, приема 

гаранционния срок да бъде удължен с толкова дни, колкото дни над определените 10 дни, 

апаратурата не е работила.   

Предлага следния срок за изпълнение на поръчката:  

1. Срок за доставка – 59 календарни дни от датата на авансовото плащане. 

2. Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация -  2 работни дни, считано от датата на 

доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол. 

3. Срок за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с 

Медицинската апаратура - 2 работни дни, считано от въвеждане в експлоатация на 

Медицинската апаратура; 

 Предаването и приемането на изпълнението на всяка една от дейностите, предмет на 

договора, ще се извършва със съставянето на двустранно подписан приемателно-предавателен 

протокол, в два екземпляра – по един за всяка от страните. 

  Приложено към предложението за изпълнение на поръчката, представя следните 

документи по чл.39, ал.3, б.ж от ППЗОП: 

1. Продуктов каталог, проспект или други официални документи на предлаганата 

медицинска апаратура, в които се съдържат нейните работни характеристики - оригинал, 

придружен от превод на български език;  

2. Документ, удостоверяващ, че предлаганата медицинска апаратура е сертифицирана 

по Директива 93/42/ЕИО и има нанесена СЕ маркировка - заверено от участника копие. 

Комисията установи, че Участник ИНФОМЕД ЕООД, е предложил да достави 

медицинска апаратура по Обособена позиция № 1, съгласно предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката.  

 

по обособена позиция № 2: 

  Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец, в което 

е посочил, че предлага да изпълни следното: 

І. Доставка на медицинска апаратура: 

1. Предлага да достави Видеобронхоскоп HD,  с: 

- производител ОЛИМПУС 

- модел  BF-1TH190 

- дата / година на производство 2019 г. 

Със следните технически параметри, функции и характеристики: 
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1 2 3 

Минимални технически параметри, 

функции и характеристики, 

съгласно Техническата 

спецификация 

Предложение на участника 

(описват се подробно технически 

параметри, функции и характеристики 

на предлаганата медицинска 

апаратура) 

Документ на 

производителя 

(посочва се 

наименование на 

официален 

документ на 

производителя и 

№ на стр, на 

която са видни 

данните, 

посочени в 

колона 2) 

Видеобронхоскоп, HD, съвместим с 

наличната видеоендоскопска 

система Exera III, Olympus 

Видеобронхоскоп, HD - BF-1TH190, 

съвместим с наличната 

видеоендоскопска система Exera III, 

Olympus 

Стр.2 от каталог 

на BF-1TH190 

1. Оптична система: зрително поле 

мин. 120°. 

1. Оптична система: зрително поле 120°. 

 

Стр.2 от каталог  

 

2. Избираема дълбочина на полето – от 

3 до 100 мм. 

2. Избираема дълбочина на полето – от 3 

до 100 мм. 

Стр.2 от каталог  

 

3. Външен диаметър на дисталната 

част – макс. 6,2 мм. 

3. Външен диаметър на дисталната част 

– 6,2 мм. 

Стр.2 от каталог  

4. Диаметър на работния канал – мин. 

2,8 мм. 

4. Диаметър на работния канал – мин. 

2,8 мм. 

Стр.2 от каталог  

5. Ъгъл на огъване: нагоре 180° / 

надолу 130° / наляво 120° / надясно 

120°. 

5. Ъгъл на огъване: нагоре 180° / надолу 

130° / наляво 120° / надясно 120°. 

Стр.2 от  каталог  

6. Минимум четири програмируеми 

бутона на грифа на ендоскопа. 

6. Четири програмируеми бутона на 

грифа на ендоскопа. 

Стр.2 от  каталог  

7. Дължина на работната част на 

апарата – от 550 мм до 650 мм. 

7. Дължина на работната част на апарата 

600 мм. 

Стр.2 от  каталог  

8. Технология за цветово филтриране 

за визуализация на ранни изменения на 

лигавицата, чрез оптичен филтър. 

8. Технология за цветово филтриране за 

визуализация на ранни изменения на 

лигавицата, чрез оптичен филтър - NBI. 

Стр.2 от  каталог  

 

2. Предложената медицинска апаратура е фабрично нова, не е била демонстрационна, 

не е рециклирана. 

3. Предложената медицинска апаратура е сертифицирана по Директива 93/42/ЕИО и 

има нанесена СЕ маркировка върху медицинското изделие.  

4.  Ще достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно ще 

прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Медицинската апаратура, отговаряща на 

техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на 

български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и 

експлоатация, както и  с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата 

спецификация на Възложителя. 

6.  Ще осигури транспорта на медицинската апаратура до мястото на предаване на 

възложителя в подходяща опаковка, каквато е необходима за предотвратяване на 

повреждането й по време на превоза, натоварване, разтоварване и съхранение. Опаковката, 

маркировката и документацията ще отговаря на нормативите в тази област, както и на 

естеството на апаратурата. 

ІІ. Монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура: 

1. Ще извърши монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска 

апаратура чрез технически лица, които притежават съответните квалификация и опит в 

монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура, сходна като вид на 

апаратурата, предмет на настоящата поръчка. 
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ІІІ. Обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска 

апаратура: 

1. Обучението на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска 

апаратура ще се извърши от технически лица, които притежават съответните квалификация и 

опит в обучение за работа с медицинска апаратура, сходна като вид на апаратурата, предмет 

на настоящата поръчка. 

2. В случай че има определени изисквания към квалификацията и образованието на 

специалистите, които ще бъдат обучавани, ще уведоми за това Възложителя, в срок от 7 

(седем) дни от подписване на Договора. 

3. Ще осигури  присъствието на обучаващите на мястото на доставка на Медицинската 

апаратура, като времето и графикът на обучение ше се съгласуват с възложителя. 

ІV. Гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура и доставка на 

необходимите части и материали: 

1. Ще осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване за 12 (дванадесет) 

месеца, считано от въвеждането в експлоатация на Медицинската апаратура, при максимално 

време на реакция  - 48 (четиридесет и осем) часа. 

2. Срок за отстраняване на повреда на медицинската апаратура - до 5 (пет) работни дни 

от изтичане срока на реакция.  

3. Ще осигури оригинални резервни части и материали за доставената медицинска 

апаратура в рамките на гаранционния срок.  

4. Гаранционното обслужване на доставената медицинска апаратура ще се извършва от 

технически лица, които притежават съответните квалификация и опит в гаранционно 

обслужване на медицинска апаратура, сходна като вид на апаратурата, предмет на настоящата 

поръчка, и техническа екипировка. 

5.  По време на гаранционния срок, не само ще поправя възможните повреди, но и ще 

извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя.  

6. Извършването на всички дейности по гаранционно обслужване ще се осъществяват с  

транспорт на изпълнителя. Профилактиките и ремонтите ще се извършват по 

местонахождението на медицинската апаратура на територията на лечебното заведение. При 

необходимост, отделни действия от гаранционното обслужване на медицинската апаратура ще 

се извършват в сервизната структура, с която разполагаме, извън територията на лечебното 

заведение, като транспортирането на техниката се извършва от и за наша сметка. 

7.  По време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване на 

работа на доставената медицинска апаратура поради повреди или профилактика ще бъде по-

малко от 10 дни годишно. В случай, че това време превиши 10 дни годишно, приема 

гаранционния срок да бъде удължен с толкова дни, колкото дни над определените 10 дни, 

апаратурата не е работила.   

Предлага следния срок за изпълнение на поръчката:  

1. Срок за доставка – 59 календарни дни от датата на авансовото плащане. 

2. Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация -  2 работни дни, считано от датата на 

доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол. 

3. Срок за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с 

Медицинската апаратура - 2 работни дни, считано от въвеждане в експлоатация на 

Медицинската апаратура; 

 Предаването и приемането на изпълнението на всяка една от дейностите, предмет на 

договора, ще се извършва със съставянето на двустранно подписан приемателно-предавателен 

протокол, в два екземпляра – по един за всяка от страните. 

  Приложено към предложението за изпълнение на поръчката, представя следните 

документи по чл.39, ал.3, б.ж от ППЗОП: 

1. Продуктов каталог, проспект или други официални документи на предлаганата 

медицинска апаратура, в които се съдържат нейните работни характеристики - оригинал, 

придружен от превод на български език;  

2. Документ, удостоверяващ, че предлаганата медицинска апаратура е сертифицирана 

по Директива 93/42/ЕИО и има нанесена СЕ маркировка - заверено от участника копие. 
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Комисията установи, че Участник ИНФОМЕД ЕООД, е предложил да достави 

медицинска апаратура по Обособена позиция № 1, съгласно предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката.  

В резултат на горните констатации и взетите решения, Комисията разглежда ценовото 

предложение  на Участник ИНФОМЕД ЕООД по Обособена позиция № 1 и 2. 

Констатации на Комисията по ценовите предложения на Участник ИНФОМЕД 

ЕООД: 

Предлаганата Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция № 1,  възлиза на 32 775,00 лв. без ДДС, 39 330,00 лева с ДДС. 

Цената е образувана както следва: 

1. Цената за доставка и прехвърляне на собствеността на Медицинската апаратура, 

монтажа, въвеждането ѝ в експлоатация и обучението на персонала на Възложителя за работа 

с нея, е в размер на: 32 775,00 лв. без ДДС, 39 330,00 лева с ДДС; 

2. Цената на гаранционното (сервизно) обслужване на Медицинската апаратура, е в 

размер на: 0 лв. без ДДС и 0 лв. лева с включен ДДС. 

Предлаганата Обща цена за изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция № 2,  възлиза на 32 950,00 лв. без ДДС, 39 540,00 лв. с ДДС. 

Цената е образувана както следва: 

1. Цената за доставка и прехвърляне на собствеността на Медицинската апаратура, 

монтажа, въвеждането ѝ в експлоатация и обучението на персонала на Възложителя за работа 

с нея, е в размер на: 32 950,00 лв. без ДДС, 39 540,00 лв. с ДДС; 

2. Цената на гаранционното (сервизно) обслужване на Медицинската апаратура, е в 

размер на: 0 лв. без ДДС и 0 лв. лева с включен ДДС. 

 

Посочената цена по обособена позиция № 1 и 2 е крайна и включва всички разходи и 

възнаграждения за изпълнение на поръчката, като но не само: разходите за транспортиране и 

доставка на Медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, 

транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в 

експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, 

обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички 

разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни 

части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на 

всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от 

гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя. 

 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник ИНФОМЕД 

ЕООД. Ценовото предложение на Участник ИНФОМЕД ЕООД по обособена позиция № 1 и 2 

не надвишава прогнозната стойност на поръчката. 

С оглед наличието само на едно ценово предложение, разпоредбата на чл.72 от ЗОП не 

е приложима. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник  

ИНФОМЕД ЕООД с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, 

комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на 

Участник ИНФОМЕД ЕООД по обособена позиция № 1 и 2. 

Оценка на офертите: 

Съгласно методиката за оценка, класирането на офертите се извършва въз основа на 

следния критерий за възлагане - най-ниска цена.  

Комисията сравнява ценовите предложения на допуснатите до оценка оферти, като 

съпоставя Общата цена за изпълнение на обществената поръчка. 

На първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена. Останалите оферти 

заемат места в класирането по низходящ ред. Комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в случай че най-ниската 

цена се предлага от двама или повече участници в процедурата. 

С оглед наличието само на едно ценово предложение по обособена позиция № 1 и 

2, цената, която се предлага в него, се явява най-ниска цена. 
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Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки: 

Комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор на Участник ИНФОМЕД ЕООД и установи следното:  

Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от едно лице – управител. От 

справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се 

представлява от управител (лицето е подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е 

посочил, че е малко предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, 

както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал отговор на 

насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните 

основанията за отстраняване, посочени от възложителя в документацията за обществена 

поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че има право да осъществява търговия на 

едро с медицински изделия. Посочил е номера на Разрешението си за търговия на едро с 

медицински изделия. В част ІV, раздел В на ЕЕДОП е посочил, че разполага с четири 

технически лица, което ще отговарят за изпълнението на поръчката в частта: монтаж, 

въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционна поддръжка на 

доставената медицинска апаратура.  

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 

подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя. 

 

В резултат от проверката по чл.61, т.4  от ППЗОП, комисията единодушно РЕШИ: 

На изискванията за лично състояние и обявените от възложителя критерии за 

подбор отговаря и до класиране се допуска офертата на: 

Участник ИНФОМЕД ЕООД- Обособена позиция № 1 и 2. 

 

Класиране: 

Комисията единодушно РЕШИ:  

Класира на първо място по Обособена позиция № 1 и 2 единствения участник в 

процедурата - ИНФОМЕД ЕООД, съгласно критерия за възлагане „най-ниска цена”, при 

ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва: 

По обособена позиция № 1 - 32 775,00 лв. без ДДС, 39 330,00 лв. с ДДС. 

По обособена позиция № 2 – 32 950,00 лв. без ДДС, 39 540,00 лв. с ДДС. 

 

Относно офертите по обособени позиции № 3 и 4, възлагани на основание чл.21, ал.6 от 

ЗОП по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, а именно директно 

възлагане, съгласно чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП: 

 

Офертите на ЕЛ ДОРА ООД по обособена позиция № 3 и на МЕДИЛАБ-С ООД по 

обособена позиция № 4 отговарят на техническите и ценови изисквания на възложителя, 

посочени в отправената до тях покана за представяне на оферта, поради което комисията 

предлага на управителя на КОЦ-Русе ЕООД да сключи договор за доставка на медицинска 

апаратура при условията, посочени в съответната оферта. 

 

С посоченото, Комисията закри своето заседание.  

Настоящият протокол се изготви на …………….2020 г. и се подписа от всички членове 

на Комисията, както следва: 

Председател: д-р Бисер Начев  – ...п... (заличено, чл.4,т.1 от Регламент ЕС2016//679) 

Членове: 1. д-р Пламен Попов – ...п... (заличено, чл.4,т.1 от Регламент ЕС2016//679) 

2. Венцислава Апостолова – ...п... (заличено, чл.4,т.1 от Регламент ЕС2016//679) 


