
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:09.07. 2020г   

 

ПРОТОКОЛ  

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

получените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Пране, сушене и 

гладене на постелъчно бельо, включващо 2 обособени позиции -“ Пране по 

термодезинфекционния метод, сушене и гладене“ и „Пране по 

химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене“ на операционно бельо на 

„КОЦ-Шумен“ЕООД“ 

 

На 03.07.2020 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 №: 111/ 03.07.2020г. на Упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП, заповед №: 051/ 

08.04.2019 г - Иванка  Ралева, във връзка с Обява № 009/20 г. за възлагане на 

обществена поръчка, на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП) с предмет: “Пране, сушене и гладене на постелъчно бельо, включващо 2 

обособени позиции -“ Пране по термодезинфекционния метод, сушене и гладене“ и 

„Пране по химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене“ на операционно 

бельо на „КОЦ-Шумен“ ЕООД, се събра комисия, в състав: 

Председател: Мерджан Мехмед, юрисконсулт; 

Членове: 1. Ст. м. с. Снежана Трифонова; 

2. Ст. м. с. Жени Кузманова. 

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. 3 от ЗОП с посочения по-горе предмет. 

Запознавайки се с документите за възлагане на обществената поръчка, 

комисията, констатира: 

На 10.06.2020 г. на електронната страница на „Комплексен онкологичен център-

Шумен” ЕООД в раздел „Профил на купувача” е публикувана Обява №:009/20.г. и 



документи (приложения) за участие в обществената поръчка. В същия ден на Портала 

за обществени поръчки е публикувана и „Информация за публикувана в профила на 

купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП под №  

9099425. 

В Обява 009/20 г. е определен срок за получаване на оферти до 16:30 ч. на 

24.06.2020 г. и е посочено мястото, датата и часът на публичното отваряне на офертите. 

На 25.06.2020 г. на електронната страница на „Комплексен онкологичен център-

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

25.06.2020г., с което на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти 

е удължен до 16:30 ч. на 01.07.2020 г. 

На 25.06.2020 г. на Портала за обществени поръчки е публикувана „Информация 

за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 

20, ал. 3 от ЗОП“, като е отбелязано, че същата е за удължаване на първоначалния срок 

за получаване на оферти. 

На 03.07.2020 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. СО-01 / 24.06.2020 г. - 16:10 ч., „КОНСОРЦИУМ ДАКА КЛИЙН“, гр. 

Шумен.  

След обявяване на участниците, подали оферти за участие, председателят на 

комисията и членовете й попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, 

във вр. с чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. 

На откритото заседание за отваряне на офертите в 11:00 часа, проведено на 

03.07.2020 г. не присъства представител на участника. 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на 

офертата на участника „КОНСОРЦИУМ ДАКА КЛИЙН“, гр. Шумен , както следва: 

Офертата на участника „КОНСОРЦИУМ ДАКА КЛИЙН“, гр. Шумен съдържа 

следните документи: 

1. Списък на документите; 

2. Оферта/заявление за участие, Приложение №: 2 на Възложителя; 

3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – 3 броя; 

4. Декларация от „ПС Дикси” ЕООД, че е вписан в Регистъра на обектите с 

обществено предназначение на РЗИ; 



5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП -  4 броя; 

6. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №:1, 

подписана от двамата представляващи ; 

6.1. Технологична карта; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №:2 , 

подписана от двамата представляващи. 

7.1. Технологична карта; 

8. Ценова оферта за обособена позиция №:1;   

9. Ценова оферта за обособена позиция №:2  

10. Договор за консорциум между „ПС ДИКСИ” ЕООД и „ПЕРА КЛИЙН” 

ЕООД; 

Председателят на комисията огласи предложената цена от участника, както 

следва : 

По обособена позиция №:1 - “ Пране по термодезинфекционния метод, сушене и 

гладене“ – 1,20 без ДДС за един килограм сухо пране, съответно 1,44 лева с ДДС. 

По обособена позиция №:2 - „Пране по химиотермодезинфекционния метод, 

сушене и гладене“ на операционно бельо на „КОЦ-Шумен“ ЕООД – 1,20 без ДДС за 

един килограм сухо пране, съответно 1,44 лева с ДДС. 

Членовете на комисията подписаха Предложенията за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция №:1 и по обособена позиция №:2, както и ценовата оферта по  

обособена позиция №:1 и ценовата оферта по  обособена позиция №:2. 

След извършване на описаните по-горе действия, приключи публичното 

заседание на комисията. 

На закрито заседание, комисията продължи своята работа, като пристъпи към 

разглеждане на офертите с оглед проверка на съдържащите се в офертата документи за 

съответствието им с изискванията на възложителя за лично състояния и подбор, в 

резултат на което установи следното: 

Комисията констатира: 

1. „КОНСОРЦИУМ ДАКА КЛИЙН“, гр. Шумен – Участникът представя 

Оферта/заявление за участие, съответна на Приложение №:2, с необходимите 

реквизити, подпис на двамата представляващи и печат, Декларация, по чл.192, ал.3 от 

ЗОП, Приложение №:7, от „ПС ДИКСИ” ЕООД;  „ПЕРА КЛИЙН” ЕООД и  от 

„КОНСОРЦИУМ ДАКА КЛИЙН“, гр. Шумен. 



Декларация Приложение №:7, по чл.192, ал.3 от ЗОП от „ПЕРА КЛИЙН” ЕООД, 

- ЮЛ декларира: информация за икономическия оператор - наименование, търговска и 

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

обединение, попълнил е конкретните роли/ангажименти; 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, не е декларирал Технически и професионални способности. 

Декларация Приложение №:7, по чл.192, ал.3 от ЗОП от „КОНСОРЦИУМ ДАКА 

КЛИЙН“, гр. Шумен – ЮЛ декларира: информация за икономическия оператор - 

наименование, търговска и данъчна регистрация, адрес, лице за контакти; форма на 

участие, като декларира, че е обединение, попълнил е конкретните роли/ангажименти; 

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, декларира, че през последните 3 

години от датата на подаване на офертата е предоставил следните услуги: с МБАЛ-

Шумен; СБАЛК Шумен и ЦСМП – Шумен. Подписана е от Даниела Пенева, 

представляващ на „ПС ДИКСИ” ЕООД и  Карло Зюмрютян, представляващ на „ПЕРА 

КЛИЙН” ЕООД. 

Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП от „ПС ДИКСИ” ЕООД - участникът 

декларира: информация за икономическия оператор - наименование, търговска и 

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

обединение, попълнил е конкретните роли/ангажименти; 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 предоставил следните услуги: с МБАЛ-Шумен; 

СБАЛК Шумен и ЦСМП – Шумен.  

Предвид гореизложеното, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

Участникът „КОНСОРЦИУМ ДАКА КЛИЙН“ отговаря на изискванията за 

лично състояния и подбор, заложени в документацията, поради което Комисията 

допуска участника до разглеждане на техническото предложение. 

След приемане на описаното решение, комисията в непроменен състав в закрито 

заседание. Разгледа и оцени техническите предложения на участниците. 

1. Разглеждане на техническите предложения на участниците за съответствието 

им с изискванията на възложителя в документацията за участие, в това число и с 

минималните изисквания, заложени в техническата спецификация, както и за наличие 

на всички изискани от Възложителя образци.  

       „КОНСОРЦИУМ ДАКА КЛИЙН“: Участникът представя декларация за 

регистрация в Регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ на „ПС 

Дикси” ЕООД , с подпис и печат; Предложение за изпълнение на поръчката за  Пране 

по термодезинфекционния метод, сушене и гладене  , в съответствие с изискванията на 

Възложителя. Към предложение за изпълнение на поръчката прикрепят и технологична 

карта.; Предложение за изпълнение на поръчката за  Пране по 

химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене, в съответствие с изискванията 

на Възложителя. Към предложение за изпълнение на поръчката прикрепя и 

технологична карта. Участникът представя декларации по чл.39, ал.3, т.1, б. Д от 

ППЗОП – 4 броя от представляващите обединението. 



Комисията извърши справка в публичния регистър на РЗИ-Шумен на обектите с 

обществено предназначение и констатира, че „ ПС Дикси” ЕООД под номер 

2717000078/09.12.2019г.  и „Пера клийн” ЕООД под номер 2717004281/07.04.2017г. 

имат действаща регистрация към 03.07.2020г., като извадка от регистъра прилага към 

Протокола. Предвид, наличието на публичен регистър на РЗИ-Шумен на обектите с 

обществено предназначение, комисията няма да изисква декларация образец на 

Възложителя – Приложение №: 5 от „Пара Клийн” ЕООД. 

При извършената проверка на Техническото предложение, Комисията 

констатира, че Техническото предложение на участника съответства и отговаря на 

изискванията, съдържащи се в документацията за участие.  

С оглед установеното съответствие на Техническото предложение, Комисията 

продължи своята работа с разглеждане и проверка на Ценовото предложение на 

участника, при което констатира следното: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно образец Приложение №:4 на 

Възложителя. Комисията установи, че не са допуснати технически и аритметични 

грешки в изготвеното, съгласно изискванията на възложителя, ценова оферта.  

Участникът предлага цена, както следва: 

 По обособена позиция №:1 - “ Пране по термодезинфекционния метод, 

сушене и гладене“ – 1,20 без ДДС за един килограм сухо пране, съответно 1,44 лева с 

ДДС. 

 По обособена позиция №:2 - „Пране по химиотермодезинфекционния 

метод, сушене и гладене“ на операционно бельо на „КОЦ-Шумен“ ЕООД – 1,20 без 

ДДС за един килограм сухо пране, съответно 1,44 лева с ДДС. 

 

След горепосочените действия, комисията пристъпи към сравнение на 

посочената в документацията на Възложителя обща прогнозна стойност – 66 830,40, 

която стойност е максимална,  и предложената цена от участника. Комисията изчисли 

общата стойност, предложена от „Консорциум ДаКа Клийн”, гр. Шумен и установи, че 

отговаря на изискванията на Възложителя. 

Комисията, на база избрания от възложителя критерий за възлагане „Най-ниска 

цена“, извърши следното класиране на участниците в обществена поръчка по чл. 20, ал. 

3 от ЗОП, с предмет: “Пране, сушене и гладене на постелъчно бельо, включващо 2 



обособени позиции -“ Пране по термодезинфекционния метод, сушене и гладене“ и 

„Пране по химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене“ на операционно 

бельо на „КОЦ-Шумен“ЕООД“: 

1-во място за обособена позиция №:1 - “ Пране по термодезинфекционния 

метод, сушене и гладене“ -  „КОНСОРЦИУМ ДАКА КЛИЙН“ - 1,20 без ДДС за един 

килограм сухо пране, съответно 1,44 лева с ДДС. 

1-во място за обособена позиция №:2 - „Пране по 

химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене“ на операционно бельо на 

„КОЦ-Шумен“ ЕООД- „КОНСОРЦИУМ ДАКА КЛИЙН“ - 1,20 без ДДС за един 

килограм сухо пране, съответно 1,44 лева с ДДС. 

С оглед горепосоченото, комисията: 

1. Не предлага за отстраняване на участник. 

2.ДОПУСКА до участие и КЛАСИРА участниците:  

1. За обособена позиция №:1 - “ Пране по термодезинфекционния метод, сушене 

и гладене“ - „КОНСОРЦИУМ ДАКА КЛИЙН“.  

2. За обособена позиция №:2 - „Пране по химиотермодезинфекционния метод, 

сушене и гладене“ на операционно бельо на „КОЦ-Шумен“ ЕООД- „КОНСОРЦИУМ 

ДАКА КЛИЙН“ . 

3. ПРЕДЛАГА на Възложителя да сключи договор за обществена поръчка с 

класирания участник на първо място. 

С извършване на класирането на участниците, Комисията приключи своята 

работа на 03.07.2020 г. в 13:30 часа. 

Всички членове на комисията подписват настоящия доклад без особено мнение. 

Протокол от работата на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване.  

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

ЧЛЕНОВЕ: 

                 1. Заличено на осн-е чл.36а, ал.3 от ЗОП / ст. м.с. Снежана Трифонова / 

                 2. Заличено на осн-е чл.36а, ал.3 от ЗОП / ст. м. с. Жени Кузманова / 

 


