
Днес, 03.05.2017г, в гр.Шумен, в сграда „Лъчетерапия”, ет.4, при 
„Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД, кабинет 
„Счетоводство”, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63 се проведе заседание на 
комисията за провеждане на процедура за събиране на оферти чрез обява 
от ЗОП -  „Доставка на консумативи към комплекти за обездвижване и 
позициониране на пациента, по техническа спецификация”. Комисията, 
назначена със Заповед №050/03.05.2017г, на Управителя на Възложителя 
започна работа в 11.00 часа в пълен състав: 1.Жанета ДОНЕВА -  вътрешен 
одитор, Председател, 2.Силвия Начева - старша сестра на BTJ1TK, член,
3.Пламен ПЕТКОВ -  юрист, член.

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

Членовете на комисията подписаха декларации по образец.
Председателят на комисията докладва офертите по реда на 

постъпването им, както следва:
1.”ДТЛ МЕДИКАЛ” ООД, вх. №159/27.04.2017г, 09.20 часа.
Възложителят е дал допълнителен тридневен срок, в който не са 

подадени нови оферти.
Съгласно Обява №3, Възложителят е поставил изисквания към 

участниците да отговарят на определени условия и да представят следната 
документация за участника и технически параметри на предлаганата 
техника:

1. Изисквания към участника:
1.1. Изисквания към участника: - 1. В обявената обява, може да 

участва всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, 
което отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на изискванията на 
възложителя, посочени в документацията за участие. Възложителят 
осигурява пълен, неограничен и пряк достъп по документацията по 
настоящата процедура. Документацията е публикувана в профила на 
купувача и е общодостъпна. Участник в настоящата обява, може да бъде 
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или 
техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 
изпълнява настоящата услуга съгласно законодателството на държавата, в 
която то е установено.



2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник за 
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава 
оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в 
която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с 
изискванията за технически и професионални способности клонът се 
позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че 
при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 
Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от допълнителните 
разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в 
настоящата процедура.

4. В случай, че участникът участва като обединение, Възложителят не 
поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която 
обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

5. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, 
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: 1. правата и 
задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще 
изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна 
отговорност между участниците в обединението. Следва да бъде определен 
и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на 
настоящата обществена поръчка.

6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди 
датата на подаване на офертата за настоящата поръчка се посочва 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и 
адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението 
на дейностите, предмет на настоящата поръчка, участникът следва да 
извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за 
извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на 
настоящата обществена поръчка.

7. Възложителят отстранява от участие всеки участник, за когото са 
налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на 
участниците, по чл. 54, ал. 1 и посочените в документацията обстоятелства 
по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. 
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 
посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на 
обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на



сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 46 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) участниците са 
длъжни да уведомяват писмено Възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 и 
посочените в обявлението основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
На основание чл.54, ал.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато :1) е 
осъден с влязла в сила присъда , освен ако е реабилитиран , за 
престъпление по чл . 108 а , чл . 159 а — 159г , чл . 172, чл . 192а , чл . 194 - 
217, чл . 219 — 252, чл . 253 — 260, чл . 301 — 307, чл . 321, 321а и чл.352 
— 353е от Наказателния кодекс 2) е осъден с влязла в сила присъда, освен 
ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т . 1, в друга 
държава членка или трета страна ; 3) има задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл .162, ал. 2, т. 1 от 
Данъчно — осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях , към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на 
кандидата или участника , или аналогични задължения , установени с акт 
на компетентен орган , съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен , освен ако е допуснато 
разсрсочване , отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт , който не е влязъл в сила ; 4) е налице 
неравнопвставеност в случаите по чл .44, ал .5 от ЗОП; 5. За когото е 
установено, че : а ) е представил документ с невярно съдържание , свързан 
с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението 
на критериите за подбор ; б ) не е предоставил изискваща се информация, 
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 
изпълнението на критериите за подбор ;
6) е установено с влязло в в сила наказателно постановление или съдебно 
решение , че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил 
чл .118, чл .128, чл .245 и чл .301 — 305 от Кодекса на труда или 
аналогични задължения , установени с акт на компетентен орган , съгласно 
законодателството на държавата , в която кандидатът или участникът е 
установен ; 7) е налице конфликт на интереси , който не може да бъде 
отстранен . Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които 
представляват участника или кандидата, членовете на управителни и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи.
На основание чл. 55, ал.1 и ал. 2 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от 
участие всеки участник: 1. който е обявен в несъстоятелност или е в 
производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е 
сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 
740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай, че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно



положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен; 2. лишен е от 
правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 3. който е 
сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 4. който 
доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 
поръчка или на договор за концесия за строителство или услуга, довело до 
предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетение или други 
подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга 
по -малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 5. който е 
опитал да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, 
свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез 
предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи 
информация, която може да му даде неоснователно предимство в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка.

8. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по 
смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети 
лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да има предвид, че основанията за 
отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.

9. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и 
посочените в документацията обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има 
право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, 
ал. 1 от ЗОП.

10. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от 
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В 
този случай те трябва да представят доказателство за поетите от 
подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на 
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 
ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 
55, ал. 1 от ЗОП за отстраняване от участие.

11. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение 
на поръчката изпълнителят сключва договор за подизпълнение. 
Независимо от възможността за използване на подизпълнители 
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 
изпълнителя. Замяна или включване на подизпълнител по време на 
изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 
когато възникне необходимост, при условията на чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от 
ЗОП. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят 
представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението 
на условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП.



12. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото 
е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

13. Възложителят поставя изискване за създаване на юридическо лице 
за изпълнение на поръчката.

14. Технически и професионални способности:
Участниците представят сертификат за регистрация на устройства клас 

I в съответствие с Директива 93/42 EEC относно медицинските изделия, 
изменена с Директива 2007/47/ЕО, както и EC-декларация за 
съответствие.В случай, че описаните сертификати присъстват в публични 
регистри, участника не представя сертификатите, а посочва линк към 
регистъра.

Участниците да удостоверят отсъствието на обстоятелства по чл. 54, ал. 
1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП. Доказва се с декларация за отсъствие на 
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.
3.Офертата на участника трябва да съдържа следните документи:
3.1. Списък на представените документи, съдържащи се в офертата, 
подписан и подпечатан от участници /Изготвя се от участника/
3.2. Административни сведения на участник (образец) Приложение № 2

3.3.Оферта (образец) ...............................Приложение№ 3

3.4. Образец декларация по чл. 54 ал.1 т1-5 и т.7 от 

ЗОП....................Приложение №4

3.5. Декларация по чл. 101 ал.11 от ЗОП по обтразец.Приложение№ 5

3.6. Декларация по чл. 102, ал. 1 ЗОП по образец........Приложение № 6

3.7.Проект на договор............................................Приложение № 7

3.8..Техническо предложение (образец).........................Приложение № 8

3.9.Ценово предложение (образец).......................... Приложение № 9

3.10. Образец за надписване плика на оферта (образец)/Приложение №10/

3.11. ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА Техническите и 

професионални способности на участника.

Всички документи на участника да се представят на бългаски език. 
Документите които са на чужд език, се представят и в превод.

Комисията пристъпи към разглеждане на представената оферта.
1. ”ДТЛ МЕДИКАЛ” ООД -  в опаковка - здрав запечатан 

непрозрачен плик се намери папка с челна страница Списък на 
представените документи и плик с надпис: „Предлагани ценови



параметри”. Комисията извърши проверка за наличието на посочените в 
списъка документи в 8 точки и констатира следното на: Административни 
сведения, Оферта за възлагане на ОП, декларация чл.54, ал.1, т. 1-5 и 7 от 
ЗОП с подпис на Красимира Господинова Димитрова, декларация образец 
№5, за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП, подписана от 
управителя, ЕО сертификат съгласно Директива _3/42/ЕИО за Медицински 
изделия от м.март 201 Ог, Продуктов списък, на английски език и превод на 
български език от оторизиран преводач на „Аеда” ООД, гр.София.

Тримата членове на комисията подписаха Техническо предложение и 
плика с „Предлагани ценови параметри”.

Комисията констатира, че представената оферта и съдържащите се в 
нея документи за лично състояние и подбор отговорят та поставените 
изисквания на Възложителя, декларациите са попълнени правилно и 
изчерпателно, съгласно одобрените образци. В Техническото предложение 
участникът е попълнил за всички видове консумативи „ДА” и е посочил 
изчерпателно характеристиката на всеки от необходимите 13 бр 
консумативи, брой на консумативите, като за проверка на каталожните 
номера за съответствие с ТС е посочил електронния адрес на 
производителя. Техническото предложение е пълно и отговаря на 
условията на Възложителя в обявата. Липсва основание за отстраняване от 
процедурата.

Предвид на това комисията преминава към отваряне на 
представеното от участника „Ценови параметри”.

Председателят на комисията отвори опаковката с надпис 
„Предлагани ценови параметри” и обяви: предлаганите единична цена, без 
ДДС за всеки консуматив и общата стойност на доставката сумата 
64 468.95лв, без ДДС и 77 362.74лв, с ДДС. Комисията констатира, че 
направеното ценово предложение отговаря на изискването да не 
надвишава прогнозната стойност от 64 500 лева.

Предвид горното, комисията единодушно,

Р Е Ш И :

1 .ДОПУСКА до участие и КЛАСИРА участниците:
Първо м я с т о  - ”ДТЛ МЕДИКАЛ” ООД, с  предлагана цена 

64 468.95лв, без ДДС.

2.ПРЕДЛАГА на Управителя на Възложителя да се сключи договор 
за обществена поръчка с класирания на първо място ”ДТЛ МЕДИКАЛ” 
ООД, с предлагана цена 64 468.95лв, без ДДС.

Представя настоящия протокол на Възложителя за утвърждаване.



■

f
Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на 

комисията, след което документацията се представи на лицето по чл.7, ал.1 
от ЗОП, Иванка Ралева.

Комисията приключи работа в 11.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Жакета Донева /

ЧЛЕНОВЕ:

1.
/ м.с.Силвия Начева /

2.


