
УТВЪРДИЛ: заличено на осн-е чл. 36а, ал.3 от ЗОП 

За възложителя „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен 

Иванка Енчева Ралева – Упълномощено лице на осн-е З-д №:051/08.04.2019г. 

на Управителя  

Дата: 24.02.2020г.   

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

По чл.194, ал.4 от ППЗОП 

 

За резултатите от дейността на комисията за разглеждане, оценяване и класиране 

на получените оферти във връзка с публикувана обява за събиране на оферти с 

предмет: „ Доставка на комплект дозиметрична апаратура, за нуждите на „КОЦ –

ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1”, публикувана в 

Регистъра на обществените поръчки №: 9095849/15.01.2020г. 

Комисията, назначена със Заповед №:027/28.01.2020г., на Упълномощено лице 

по ЗОП, в състав: 

1. Ивайло Наков, мед. физик– председател; 

2. Георги Димов, мед физик – член; 

3. Мерджан Мехмед, юрисконсулт - член, завърши работата си по изпълнение на 

заповедта на Възложителя, като за всяко действие състави протоколи,  които да се 

считат за неразделна част от настоящия Протокол. Резултатите от работата на 

комисията определят вземане на следното, 

 

Р   Е   Ш   И   Е : 

 

ПРИЕМА протокол за резултатите от работата си, със следните 

предложения: 

I.НЕ ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ участник в процедурата. 

II.ДОПУСКА до участие и КЛАСИРА участниците:  

1. ПЪРВО МЯСТО „Камбера Пакард България“ ЕООД– 46 800,00 лв. без ДДС 

2. ВТОРО МЯСТО „Феромед-97“ ООД - 53 500,00 лв. без ДДС 

3. ТРЕТО МЯСТО „Варинак България“ ЕООД - 67 144,00 лв. без ДДС 



 

III.ПРЕДЛАГА на Възложителя да се сключи договор за обществена поръчка с 

класирания участник на първо място, съобразно направените ценови предложения. 

 

Представя протокола на Възложителя за утвърждаване. 

 

Комисията приключи работа на 03.02.2020г. в 13.30 часа.   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       заличено на осн-е чл. 36а, ал.3 от ЗОП / Ивайло Наков / 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

                    1. заличено на осн-е чл. 36а, ал.3 от ЗОП / Георги Димов / 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л №:1 

 

Днес, 28.01.2020г, в гр.Шумен, в сграда „Лъчетерапия”, на „Комплексен 

онкологичен център-Шумен” ЕООД, Конферентна зала, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” 

№63, ет.4 се проведе заседание на комисията за провеждане на процедура на за 

събиране на оферти чрез обява от ЗОП – „ Доставка на комплект дозиметрична 

апаратура, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация – 

Приложение 1”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки №: 

9095849/15.01.2020г, комисията, назначена със Заповед №:027/28.01.2020г., на 

Упълномощено лице по ЗОП започна работа в 10:00 часа в пълен състав: 

1. Ивайло Наков, мед. физик– председател; 

2. Георги Димов, мед физик – член; 

3. Мерджан Мехмед, юрисконсулт - член 

В работата на комисията не се явяват упълномощени представители на 

участниците. Не се явяват представители на средствата за масово осведомяване и СНЦ. 

Председателят на комисията представи списък на подадените оферти, по реда на 

подаването им както следва: 

1.вх.№:СФ-01/27.01.2020г. /09:05ч./ „Варинак България“ ЕООД; 

2. вх.№:СФ-02/27.01.2020г. /09:10ч./ „Феромед-97“ ООД; 

3. вх.№:СФ-03/27.01.2020г. /10:20ч./ „Камбера Пакард България“ ЕООД; 

Членовете на комисията подписаха декларации по образец. 

Председателят на комисията докладва списъка на офертите по реда на 

постъпването им в „звено по обществени поръчки“, както следва:  

1. „Варинак България“ ЕООД - Офертата се намери в здрава запечатана 

кафява опаковка, с надпис за участие в настоящата процедура.. Председателят на 

комисията отвори плика, в него се намериха: папка ПВЦ и картонена папка. ПВЦ 

папката съдържа страници, номерирани от 1 до 60, съдържащи информация за 

предложения дозиметричен апарат. Картонената папка е с челна страница Опис на 

представените документи до т.6 с подпис на Даниел Димитров. Следва "заявление за 

участие" подписано от Управителя; декларация Приложение №:5 - по чл.192, ал.3 от 

ЗОП; Техническо предложение Приложение №:3.  

Председателят на комисията огласи направеното ценово предложение – цена    

67 144,00 без ДДС. Членовете на комисията подписаха представеното Техническо 

предложение и „Ценово предложение”. 



2. „Феромед-97“ ООД - Офертата се намери в здрава запечатана  бяла опаковка, 

с надпис за участие в настоящата процедура.. Председателят на комисията отвори 

плика, в него се намериха: папка ПВЦ. ПВЦ папката е с челна страница Опис на 

документите до т.8 с подпис на Анастасия Кацарова - Управител. Следва "заявление за 

участие" подписано от Управителя; Техническо предложение Приложение №:3; 

декларация Приложение №:5 - по чл.192, ал.3 от ЗОП; таблица за съответствие между 

техническата спецификация на Възложителя и предложението на Участника; Брошури; 

Декларация на производителя за съвместимост и  бял малък плик с надпис "Ценово 

предложение". 

Председателят на комисията огласи направеното ценово предложение – цена    

53 500,00 без ДДС. Членовете на комисията подписаха представеното Техническо 

предложение и „Ценово предложение”. 

3. „Камбера Пакард България“ ЕООД - Офертата се намери в здрава 

запечатана  бяла опаковка, с надпис за участие в настоящата процедура.. Председателят 

на комисията отвори плика, в него се намериха: папка ПВЦ. ПВЦ папката е с челна 

страница Опис на документите до т.5 с подпис на Евгени Цанков - Управител. Следва 

"заявление за участие" подписано от Управителя; Техническо предложение 

Приложение №:3; извадки от каталози; Ценово предложение; декларация Приложение 

№:5 - по чл.192, ал.3 от ЗОП. 

Председателят на комисията огласи направеното ценово предложение – цена    

46 800,00 без ДДС. Членовете на комисията подписаха представеното Техническо 

предложение и „Ценово предложение”. 

С това приключва публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията приключи работа на 28.01.2020г. в 11.00 часа.   

Комисията продължава работа на 13.02.2020г. в 10:00 часа с разглеждане 

съответствието на офертите с изискванията на възложителя, посочени в обявата и 

техническата спецификация. 

I. Изисквания за личното състояние:  

1.За участниците не трябва да са налице обстоятелствата  по чл.54 ал.1 т.1-5 и т.7 

от ЗОП. 

Доказване: Участника представя Декларации по чл.192 ал.3 от ЗОП – по Образец 

към настоящата обява.Участник за когото са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.3-5 

от ЗОП и по чл.54 ал.1 т.1,2 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност. 



Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят НЕ 

поставя изисквания към участниците, относно годност/правоспособност/ за 

упражняване на професионална дейност. 

 В случай, че описаните разрешения, сертификати,  декларации или други 

еквивалентни документи присъстват в публични регистри, участника не ги представя 

на хартиен носител, а посочва линк към регистъра. 

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания 

към участниците, за икономическо и финансово състояние на участниците. 

II. Технически и професионални способности:  Възложителят поставя 

изисквания към участниците, за Технически и професионални способности на 

участниците. 

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката за последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата.  

Изисквано минимално ниво: Участникът трябва да е изпълнил през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата поне 1/една/ доставка с предмет 

и обем  идентичен или сходен с тази на поръчката. 

III. Заявленията и офертата за участие трябва да съдържат: 

1. Заявлението за участие, включва най-малко следните документи: 

- Техническо предложение  

- Ценово предложение  

- Декларация за по чл.192 ал.3 ЗОП  

-  Каталози с номерирани страници на артикула, за който се отнасят в 

съответствие с Техническата спецификация – Приложение 1. 

Комисията констатира: 

1. „Варинак България“ ЕООД – Представя заявление за участие, съответна на 

Приложение №:2, с необходимите реквизити, подпис на управителите и печат, 

Декларация Приложение №: 5, по чл.192, ал.3 от ЗОП, в която участникът декларира: 

инфорнация за икономическия оператор - наименование, търговска и данъчна 

регистрация, адрес, лице за контакти; форма на управление, като декларира, че не е 

обединение; представителство на икономическия оператор; също така описва, че няма 

да използва подизпълнител; декларира, че не са налице основанията по чл.54, ал.1 от 

ЗОП, не е осъждан с влязла в сила присъда, икономическият оператор няма задължения 

по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, не е участвал в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП, не е 



представял документи с невярно съдържание в настоящата поръчка, не е укрил 

изискваща се информация, водеща до отстраняване, няма нарушения по трудовото 

законодателства по посочените текстове от КТ и ЗТМТМ или аналогично задължения, 

не е налице конфликт на интереси, не са налице специфични национални основания за 

отстраняване. В част трета - критерии за подбор, участникът декларира, че през 

последните 3 години от датата на подаване на офертата е извършил поне 1/една/ 

доставка с предмет и обем  идентичен или сходен с тази на поръчката, като е посочил 

доставка за МБАЛ Уни Хоспитал ООД, гр. Панагюрище. 

Комисията приема, че офертата и приложените към нея документи отговарят на 

образеца от документацията за участие на Възложителя, налице е подпис и печат на 

представителя на участника. 

Предвид на това, комисията единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

2. „Феромед-97“ ООД – Представя заявление за участие, съответна на 

Приложение №:2, с необходимите реквизити, подпис на управителите и печат, 

Декларация Приложение №: 5, по чл.192, ал.3 от ЗОП, в която участникът декларира: 

инфорнация за икономическия оператор - наименование, търговска и данъчна 

регистрация, адрес, лице за контакти; форма на управление, като декларира, че не е 

обединение; представителство на икономическия оператор; също така описва, че няма 

да използва подизпълнител; декларира, че не са налице основанията по чл.54, ал.1 от 

ЗОП, не е осъждан с влязла в сила присъда, икономическият оператор няма задължения 

по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, не е участвал в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП, не е 

представял документи с невярно съдържание в настоящата поръчка, не е укрил 

изискваща се информация, водеща до отстраняване, няма нарушения по трудовото 

законодателства по посочените текстове от КТ и ЗТМТМ или аналогично задължения, 

не е налице конфликт на интереси, не са налице специфични национални основания за 

отстраняване. В част трета - критерии за подбор, участникът декларира, че през 

последните 3 години от датата на подаване на офертата е извършил поне 1/една/ 

доставка с предмет и обем  идентичен или сходен с тази на поръчката, като е посочил 

доставка за МБАЛ МЦ Берое - Стара Загора. 



Комисията приема, че офертата и приложените към нея документи отговарят на 

образеца от документацията за участие на Възложителя, налице е подпис и печат на 

представителя на участника. 

Предвид на това, комисията единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

3. „Камбера Пакард България“ ЕООД - Представя заявление за участие, 

съответна на Приложение №:2, с необходимите реквизити, подпис на управителите и 

печат, Декларация Приложение №: 5, по чл.192, ал.3 от ЗОП, в която участникът 

декларира: инфорнация за икономическия оператор - наименование, търговска и 

данъчна регистрация, адрес, лице за контакти; форма на управление, като декларира, че 

не е обединение; представителство на икономическия оператор; също така описва, че 

няма да използва подизпълнител; декларира, че не са налице основанията по чл.54, ал.1 

от ЗОП, не е осъждан с влязла в сила присъда, икономическият оператор няма 

задължения по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, не е участвал в пазарни консултации по чл.44 

от ЗОП, не е представял документи с невярно съдържание в настоящата поръчка, не е 

укрил изискваща се информация, водеща до отстраняване, няма нарушения по 

трудовото законодателства по посочените текстове от КТ и ЗТМТМ или аналогично 

задължения, не е налице конфликт на интереси, не са налице специфични национални 

основания за отстраняване. В част трета - критерии за подбор, участникът декларира, че 

през последните 3 години от датата на подаване на офертата е извършил поне 1/една/ 

доставка с предмет и обем  идентичен или сходен с тази на поръчката, като е посочил 

доставка за МБАЛ Света Марина ЕАД - гр. Варна. 

Комисията приема, че офертата и приложените към нея документи отговарят на 

образеца от документацията за участие на Възложителя, налице е подпис и печат на 

представителя на участника. 

Предвид на това, комисията единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

 

Офертата на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 



Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши: преминава към 

разглеждане на ценовите предложения и класиране на участниците. 

Комисията направи сравняване на всяко ценово предложение на всеки от 

участниците и констатира, че ценовите предложения на всички участници са в 

зададените рамки на прогнозната стойност в документацията на Възложителя. 

Съгласно методиката на възложителя, класирането следва да извърши по 

критерий „Най-ниска цена” без ДДС. 

След сравняване комисията, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

 

Класира участниците, както следва: 

1. ПЪРВО МЯСТО „Камбера Пакард България“ ЕООД– 46 800,00 лв. без ДДС 

2. ВТОРО МЯСТО „Феромед-97“ ООД - 53 500,00 лв. без ДДС 

3. ТРЕТО МЯСТО „Варинак България“ ЕООД - 67 144,00 лв. без ДДС 

 

Комисията преминава към изготвяне на Протокол по чл. 194, ал.4 от ППЗОП. 

 

 

 


