
УТВЪРДИЛ: Сотир КараЙиколов - Управител на" КОЦ-Шумен" ЕООД

За възложителя „КОЦдИумен” ЕООД, гр.Шумен 
Управител: д-р Сотир КАРАНИКОЛОВ

Дата: . Q S-____2018г

Д О К Л А Д

на комисията процедура по ЗОП пряко договаряне -  „Доставка на вакуум 
елемент, към линеен ускорител модел Unice ТМ Performahce, по 
Техническа спецификация - Приложение № Г\ Комисията, назначена със 
Заповед №050/30.05.2018г., на Управителя на Възложителя започна работа 
в 10.00 часа в пълен състав: 1.Жанета Донева -  Икономист по ОП, 
Председател, 2.Пламен Петков -  юрист, З.доц. д-р Румен Габровски, член. 
Комисията завърши работата си по изпълнение на заповедта на 
Възложителя, като за всяко действие се състави протокол, които протоколи 
да се считат за неразделна част от настоящия доклад.

Комисията взема следното,

Р Е Ш Е Н И Е :

1. КЛАСИРА на първо място участника „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД, с предложена цена 115 000лв, без ДДС.

ПРЕДЛАГА да бъде сключен договор за изпълнение на 
обществената поръчка с класирания на първо място участник.

2. НЕ ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ участници в настоящата 
процедура.

Настоящият доклад се подписа от всички членове на комисията, без 
особено мнение.

Към настоящият доклад се прилагат протоколите за работата на 
комисията, декларациите на членовете на комисията, както и всички 
документи по обявяване и провеждане на обществената поръчка, които да 
се считат неразделна част от документацията на поръчката и от доклада.



Комисията приключва работа с изготвяне на настоящия доклад и с 
цялата документация се предава на Възложителя.

Комисията приключи работа в 11.45 часа.

Председател:



П Р О Т О К О Л

Днес, 30.05.2018г., в гр.Шумен, в кабинет Счетоводство в сградата на 
„Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, се проведе заседание на 
комисията по процедура по ЗОП пряко договаряне -  „Доставка на вакуум елемент, към 
линеен ускорител модел Unice ТМ Performahce, по Техническа спецификация - 
Приложение №1”.

Комисията, назначена със Заповед №050/30.05.2018г., на Управителя на 
Възложителя започна работа в 10.00 часа в пълен състав: 1 .Жанета Донева -  Икономист 
по ОП, Председател, 2.Пламен Петков -  юрист, З.доц. д-р Румен Габровски, член.

Членовете на комисията попълниха декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП, във 
вр.чл.103, ал.2 от ЗОП.

В заседанието на комисията се явява упълномощен представител ДАНИЕЛ 
ДИМИТРОВ, управител.

Председателят на комисията докладва представения от деловодството на 
Възложителя списък на участниците в процедурата по пряко договаряне „Доставка на 
вакуум елемент, към линеен ускорител модел Unice ТМ Performahce, по Техническа 
спецификация - Приложение № 1 ”, подредени по поредност на внасяне на 
документацията за участие в процедурата, както следва:

1 .’’ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД -вх . №234/28.05.2018г, 10.20ч.
Няма други оферти.
Комисията започна отваряне на подадената оферта и констатира следното:
1.”ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД -  Офертата се намери в опаковка -  здрав, 

непрозрачен, кафяв плик с надпис „Оферта за участие в процедура на пряко договаряне 
за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на вакуум елемент, към линеен ускорител 
модел Unice ТМ Performahce, по Техническа спецификация - Приложение №1”.
След отварянето на плика се намериха документи: опис на предоставените документи 
за участие в процедурата, заявление зда участие, Образец №1 на еЕЕДОП, под формата 
на генерирали файлова на електронен носител, предложение за изпълнение на 
поръчката Образец №2, Техническа спецификация, приложение №1, „Ценово 
предложение” -  1стр.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Тримата членове на 
С .  комисията подписаха представените Техническо предложение, обр.№2 и „Ценово 

предложение“.
Комисията констатира, че е налице съответствие между описа и представените 

документи.

Комисията преминава към отваряне на диска с еЕЕДОП и констатира -  2 файла, 
първият в PDF формат, подписан от Даниел Георгиев Димитров, управител и Мехмед 
Толгай Курт, управител, двата ел.подписа от дата 22.05.2018г.

Комисията направи сравнение с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията и отразеното от участника в еЕЕДОП.

Съгласно поканата за договаряне на ОП, относно обстоятелствата за лично 
състояние и подбор се изисква:

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 
възлагащия орган или възложителя.

Част И: Информация за икономическия оператор.
Раздел А - Участникът е посочил, че е микро, малко, средно предприятие, не е 

защитено/социално предприятие, може да представи доказателства за платени социални



осигуровки и данъци, декларира, че не участва в ОП, заедно с други икономически 
оператори.

Раздел Б - информация за икономическите оператори по Търговски регистър, 
информация за двамата представители на икономическия оператор.

Раздел В -  икономическият оператор няма да използва капацитета на други 
субекти.

Раздел Г -  не възнамерява да възлага на трети лица изпълнението на поръчката.

Част III: Основания за изключване.
Раздел А — декларира, че за него не са налице основанията по чл.57, §1 от 

Директива 20I4/24/EC.
Раздел Б - Декларира, че за него не са налице обстоятелствата чл.57, §2 от 

Директива 2014/24/ЕС.
Раздел В - Декларира, че за него не са налице обстоятелствата чл.57, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС.
Раздел Г -  Специфични национални основания за изключване -  участникът 

декларира, че за него няма такива основания за изключване.

Част IV: Критерии за подбор в следните части:
Раздел А -  Годност. Участникът сочи, че отговаря на всички изисквания за лично 

състояние и подбор.
Комисията приема, че предложението на участника отговаря на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор. Предвид на това, комисията единодушно

Р Е Ш И :

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО на участника отговаря на изискванията за лично състояние 
и на критериите за подбор.

Комисията преминава към разглеждане на представеното Предложение за 
изпълнение на поръчката и констатира, че е налице съответствие между него 
изискванията на Възложителя, а именно:

1. Предлага да достави, вакуумен елемент към линеен ускорител модел 'Unique 
ТМ Performance” в съответствие с Техническа спецификация - Приложение 1.

2. Приема да осигури специализиран транспорт за своя сметка, доставка и 
монтаж на вакуумният елемент.

3. Приема да осигурим специалисти, които да извършат доставката, монтажа, 
настройка и тестове на вакуумният елемент.

4. Приема да осигури специални измервателни инструменти и контролни 
съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на Апаратурата.

5. Предлага гаранционнен срок на доставеният вакуумен елемент да бъде 12 
/дванадесет/ месеца.

6. Приема да осигури гаранционен сервиз и поддръжка на доставеният вакуумен 
елемент -  12 /дванадесет/ месеца пълна гаранция, считано от датата на пускане в 
експлоатация.

7. Не предлага допълнителни дейности.
Подпис на Даниел Димитров, управител и приложена Техническа спецификация.

Комисията единодушно

Р Е Ш И :



ПРЕДСТАВЕНОТО Предложение за изпълнение на поръчката от участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията преминава към разглеждане на ценовото предложение.
Председателят на комисията огласи предложената цена: 115 000лв, без ДДС.
Участникът е вписал, че приема цената да бъде изплатена до 60 /шестдесет/ дни, 

след монтаж и въвеждане в експлоатация и превеждане на линейният ускорител в 
работно състояние. Подпис на Даниел Димитров, управител.

Представителят на участника заяви, че потвърждава направеното ценово 
предложение и в настоящите преговори няма да прави предложение за промяна на така 
заявената с офертата цена 115 000лв, без ДДС.

Комисията приключи работа с участника в 11.30 часа.


