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П Р О Т О К О Л

Днес, 24.09.2014г, в гр.Шумен, в „ОПЕКОЗ” на „Комплексен 
онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63 се 
проведе заседание на комисията за провеждане на процедура на публична 
покана по реда на гл.8 „а” от ЗОП — „Сервизно обслужване на уредба за 
брахитерапия, включващ профилактика, труд за отстраняване на повреди и 
доставка и подмяна на резервни части съгласно техническа 
спецификация”.

Комисията, назначена със Заповед №108/24.09.2014гг, на Управителя 
на Възложителя започна работа в 15.00 часа в пълен състав: 1.доц. д-р 
Румен Габровски -  Началник на клиника по лъчелечение, Председател; 
2.Ивайло Наков -  медицински физик, член;3.Пламен ПЕТКОВ -  юрист, 
член.

В работата на комисията не се явяват представители на средствата за 
масово осведомяване и СНЦ.

Председателят на комисията докладва оферта вх.№418/23.09.2014г, 
08.30 часа от „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.София. Офертата се 
намери в здрав, непрозрачен бял плик. След отваряне на плика се намериха 
приложени следните документи: Списък на представените документи; 
здрави непрозрачни пликове с надпис: Плик № 1 Административни 
документи, Плик №2Техническо предложение, Плик №3 Ценово 
предложение. Комисията продължи работата си след приключване на 
публичната част от заседанието, с разглеждане наличието и редовността на 
представените от участниците документи. В плик № 1 Административни 
документи се намериха декларация за регистрация в ТР, БУЛСТАТ, 
декларация за съответствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-4 и ал.2 
от ЗОП -  2бр, подписани от Даниел Димитров и Мехмед Курт, декларация 
от същите две лица по чл.47, ал.5 от ЗОП. В плик №2Техническо 
предложение се намериха техническо предложение за сервизно 
обслужване н уредбата, с посочено, че са единствен представител за 
България и техническо предложение в 6т, съгласно поканата на



Възложителя, списък на техническите лица, които ще изпълняват предмета 
на поръчката, подписан проект на договор с приложена обяснителна 
записка. В плик №3 „Ценово предложение“ се намери ценово 
предложение подписано от Д.Димитров -  управител. Предлага цена за 12 
месеца 34 950 лева, без ДДС.

Комисията започна проверка на съдържанието на офертата с 
изискванията по чл.101в от ЗОП и публичната покана на Възложителя и 
констатира следното:

1.У частникът е представил подписан договор с променено 
съдържание по чл.5, ал.2, т.1, чл.7, ал.1, т.6 и в раздел 7 -  изцяло нов. От 
обяснителната записка е видно, че участникът не приема предложните 
клази в проекта на договор, като се позовава на утвърдените практики и 
норми и предлага срок за реакция вместо 2 часа -  4 часа, в часовия 
диапазон от 08.00 до 17.00 часа и 13 часа в периода от 17.00 до 08.00ч, след 
полчаване на устна или писмена заявка.

По чл.7, ал.1, т.6 предлага да се освободи гаранцията 
заизпълнение.Възложителят не е искал внасяне на гаранция за изпълнение, 
поради което възражението е основателно.

Относно раздел 7, заличаването на целия раздел е недопустимо. 
Възложителят има задължението да посочи клауза за неустойка за защита 
интереса на дружеството, в случаите на виновно неизпълнение.

2.Относно ценовото предложение комисията намира, че 
предложената от участника цена от 34 950лв надвишава „прогнозната 
стойност” в поканата в размер на 30000 лева. Очевидно липсва съгласие по 
основен елемент от предмета на договора -  цена.

Комисията счита, че представената оферта не отговаря на 
изикванията на публичната покана на Възложителя, предвид следното: 
участникът не приема раздел 7 от проекта на договор и не приема 
предложената цена от 30 000лв, като предлага по-висока в размер на 34 950 
лева. Налице е липса на съгласие по съществени еллементи от предмета на 
договор за сервизно обслужване по цена и неустойки, което е пречка за 
сключване на договор с участника. Останалите две предложения за 
изменение на чл.5, ал.2, т.1 и чл.7, ал.1, т.6 от проекта на договор за 
несъществени и не са пречка за сключване на договор.

Предвид гореизложеното и на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, 
комисията единодушно
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НЕ ДОПУСКА до участие и класиране на участника „ВАРИАН 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на 
комисията, след което документацията се представи на лицето по чл.8, ал.2 
от ЗОП, Иванка Ралева.

Комисията приключи работа в 15.15 часа.
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