
ПРОТОКОЛ 

 

за резултатите от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Услуги по 

абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на 2 броя цифрово управляеми 

линейни ускорители и комплект лазери за виртуална симулация на лъчел. към кт 

симулатор, по техническа спецификация» 

 

На 27.05.2020 г. в 11:00 часа, в гр. Шумен, в сградата на „Комплексен 

онкологичен център-Шумен” ЕООД, в Конферентна зала, етаж 4, в изпълнение на 

Заповед №: 089/27.05.2020г. на Упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП, заповед №: 051/ 

08.04.2019 г - Иванка  Ралева, във връзка с Решение №:005 /20 г. за възлагане на 

обществена поръчка, на стойност по чл. 20, ал. 1 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП) с предмет: «Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на 2 броя 

цифрово управляеми линейни ускорители и комплект лазери за виртуална симулация 

на лъчел. към кт симулатор, по техническа спецификация», се събра комисия, в състав: 

Председател: 1.Доц. д-р Р. Габровски, началник КЛЛ; 

Членове: 1. Инж. Иво Крумов, машинен инженер; 

2. Мерджан Мехмед, юрисконсулт. 

В заседанието на комисията не се явяват представители на участниците и на 

медии и СНЦ. 

Възложената с цитираната по-горе заповед задача на комисията е да разгледа, 

оцени и класира предложенията за изпълнение на обществената поръчка на стойност по 

чл. 20, ал. 1 от ЗОП с посочения по-горе предмет. 

Запознавайки се с документите за възлагане на обществената поръчка, 

комисията, констатира: 

На 15.04.2020 г. на електронната страница на „Комплексен онкологичен център-

Шумен” ЕООД в раздел „Профил на купувача” е публикувана Процедура, открита с 

Решение №:005/20.г. по преписка 00979-2020-0003 и документи (приложения) за 

участие в обществената поръчка. В същия ден на Регистъра за обществени поръчки са 

публикувани и „Решение за откриване на процедура (ЗОП) с №: 972187 и Обявление за 

поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)   Изпратено за публикуване в ОВ на ЕС под №  

972196. 



На 04.05.2020 г. на електронната страница на „Комплексен онкологичен център-

Шумен” ЕООД в раздел „Профил на купувача” е публикувано  

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с 

което се удължава срокът за получаване на оферти до 26.05.2020г. 

На 27.05.2020 г. в 10:55 ч. председателя на комисията получи регистъра на 

получените оферти. 

До определеният срок за получаване на офертите в деловодството на 

„Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД е депозирана 1 (една) оферта от 

следния участник: 

1. „Варинак България” ЕООД / по куриер/, вх. №: ОП-01/20.05.2020г.; 09:30 ч. 

Комисията започна отваряне на подадените оферти и констатира следното: 

1.„Варинак България” ЕООД – Офертата се намери в плик от доставка от куриер, 

в него - здрава запечатана кафява опаковка, с надпис Оферта за участие в настоящата 

процедура. Вътре в опаковката се намери папка с документи и здрав запечатан кафяв 

плик с надпис ’’Предлагани ценови параметри”.  

В папката се намери:  

1.Опис на представените документи папка до т.7; 

2. ЕЕДОП - магнитен носител; 

3. Предложение за изпълнение на поръчката; 

4. Декларация относно спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по 

чл. 39, ал. 3, т. 1  от ППЗОП; 

5. Оторизационно писмо от „Вариан Медикал Системс”. 

Членовете на комисията подписаха Техническо предложение и плика с 

"Предлагани ценови параметри". 

Комисията разглежда представените от участника документи за лично състояние 

и подбор. По изискванията на Възложителя участникът следва да представи ЕЕДОП, 

който следва да бъде попълнен съгласно указанията. 

„Варинак България” ЕООД представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис от 

Мехмет Толгай Курт и Даниел Георгиев Димитров, в който участникът декларира: 

информация за възложителя и предмета на обществената поръчка, информация за 

икономическия оператор - наименование, адрес, контакти. Декларира, че е микро-, 

малко или средно предприятие; не е в списък на защитено предприятие. Не декларира 

преференциални условия по законодателството. Посочва, че може да представи 



удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци, като посочва линк 

към съответната документация, достъпна в електронен формат.; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; Описва информация за представителите на 

икономическия оператор; няма да използва капацитет на трети лица; няма да ползва 

подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §1 от 

Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна организация, корупция, 

измама, терористични престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, 

детски труд или други форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания 

за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с 

плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал 

нарушения в областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е 

обявен в несъстоятелност, не е в процес ликвидация, няма споразумение с кредиторите, 

не е в аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното 

законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил 

стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма 

допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с 

настоящата процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал 

предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил 

информация във връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението и в 

документацията на ОП. Относно ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, 

декларира, че икономическият оператор е вписан в съответния професионален регистър 

под №: IV-P-T / MИ 563 / 25.05.2010г., издадено от Изпълнителна агенция по 

лекарствата към Министъра на здравеопазването като посочва пряк достъп до тази 

информация, посочва и лицензия, издадена от Агенция за ядрено регулиране серия: Р-

80594 Регистрационен номер 04883, като посочва пряк достъп до тази информация. 

 Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: 

описва персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на 

поръчката. Посочва, че разполага със седем сервизни инженери, като описва тяхното 

образование и квалификация. Декларира, че предоставя достъп на възложителя до 

информацията, свързана с предмета на настоящата ОП. 



Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП не отговаря изцяло на 

документацията на възложителя. Съгласно изискванията в документацията на 

Възложителя, раздел III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР,т. 2. Технически и професионални 

способности:, т.2.2.Участника следва да разполага с персонал с определена 

професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Участникът трябва да 

осигури най-малко eдин сервизен инженер и най-малко eдин сервизен техник, 

притежаващи техническо образование. 

След оглед на предоставения ЕЕДОП, участникът не посочил най-малко eдин 

сервизен техник, притежаващ техническо образование. 

Предвид гороизложеното, комисията приема,че са  налице основанията на чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП за липса, непълнота, респективно несъответствие на 

информацията относно личното състояние и подбор. 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

ОПРЕДЕЛЯ срок от 5 /пет/ работни дни, от получаване на съобщението за 

настоящото решение, участницикът „Варинак България” ЕООД да представи нов 

ЕЕДОП, като в ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, Технически и професионални 

способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС да посочи най- малко eдин сервизен 

техник, притежаващ техническо образование 

Комисията приключи работа на 27.05.2020г. в 14.00 часа.  

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  Заличено на осн-е чл.36а, ал.3 от ЗОП / доц. д-р Р. Габровки / 

ЧЛЕНОВЕ: 

                    1. Заличено на осн-е чл.36а, ал.3 от ЗОП / Иво Крумов / 

                    2. Заличено на осн-е чл.36а, ал.3 от ЗОП / Мерджан Мехмед / 

 


