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Днес, 27.06.2016 г., комисията, назначена със Заповед № ЛС-11-32/ 

09.05.2016 г., изм. със Заповед № ЛС-11-36/ 03.06.2016 г. на главния секретар 
на президента, в състав: 

 
Председател: Д. В. – съветник по благотворителната инициатива 

„Българската Коледа“ в Администрацията на президента; 
Членове:  1. Т. И. – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в 

Администрацията на президента; 
 2. К. К. – началник на клиника „Гастроентерология“ в МБАЛ-

София, ВМА; 
3. К. Г. – началник на клиника „Нервни болести“ в МБАЛ-София, 

ВМА; 
4. Е. О. – началник на клиника „Анестезиология“ в МБАЛ-София, 

ВМА; 
5. Г. Я. – началник на отдел „Медицинска и компютърна техника 

и комуникационни системи“ в МБАЛ-София, ВМА; 
6. Б. М. – главен експерт в сектор „Медицинска техника“ на отдел 

„Медицинска и компютърна техника и комуникационни 
системи“ в МБАЛ-София, ВМА; 

7. И. П. – старши експерт към съветника по благотворителната 
инициатива „Българската Коледа“ в Администрацията на 
президента. 

 
на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП (отм.) състави настоящия протокол за 
разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в 
откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти по 
благотворителната инициатива "Българската Коледа", съгласно Решение № 
ЛС-11-26/ 08.04.2016 г. 
 

I. За участие в процедурата са подадени оферти от следните участници: 
 

Входящ 
номер 

Дата и час на 
регистрация 

Участник ЕИК 

02-03-49-[1] 04.05.2016   9:58 АЛНЕД МЕДИКАЛ ЕООД 831238242 
02-03-49-[2] 04.05.2016 10:24 ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 103597142 
02-03-49-[3] 04.05.2016 11:36 ИНФОМЕД ЕООД 121155656 
02-03-49-[4] 04.05.2016 12:32 МЕДИЛОН ЕООД 121600953 
02-03-49-[5] 04.05.2016 12:57 МЕГАМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 201703466 
02-03-49-[6] 04.05.2016 13:21 АЛМАСОНИК ООД 131349392 
02-03-49-[7] 04.05.2016 13:30 ЕТ АЛБА ТМ - АЛЕКСАНДЪР АЦЕВ 040446124 
02-03-49-[8] 04.05.2016 13:54 ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 103506445 
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Входящ 
номер 

Дата и час на 
регистрация 

Участник ЕИК 

02-03-49-[9] 04.05.2016 14:16 ЛИДЕКС - 2000 ООД 130241549 
02-03-49-[10] 04.05.2016 14:47 ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 040463419 
02-03-49-[11] 04.05.2016 14:57 ДИАМЕД ООД 121062052 
02-03-49-[12] 04.05.2016 15:00 МЕДИКОСЕРВИЗ ООД 103519250 
02-03-49-[13] 04.05.2016 15:58 ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД 130928543 
02-03-49-[14] 04.05.2016 16:09 МЕДИМАГ ЕООД 200957741 
02-03-49-[15] 04.05.2016 16:25 C&T БЪЛГАРИЯ ЕООД 831131023 
02-03-49-[16] 04.05.2016 16:46 ИНФИНИТА ООД 202064441 

 
 
II. Участници, предложени за отстраняване от процедурата на 

основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.): 
 

1. ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по СОП № 1 
МОТИВИ:  
В Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2) 

участникът е декларирал, че предлаганото медицинско оборудване е в 
производствената листа на производителя от 2009 г. Това не кореспондира с 
поставеното от възложителя изискване в раздел IV, т. 6 „Изисквания към 
изпълнението на обществената поръчка“, подточка 6.1.2 от документацията за 
участие, където изрично е записано, че доставеното медицинско оборудване 
трябва да е в производствената листа на съответния производител не по-рано 
от 2010 г.  
 Предвид изложеното, техническото предложение на участника по 
тази позиция не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 
 2. ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по СОП № 9 
 МОТИВИ: 
 В Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 
2), „Таблица за съответствие на медицинското оборудване“ участникът 
предлага цветен LCD дисплей с touch-screen с размер 15“ през VGA 
разширение към допълнителен монитор с размер 22“. Това не кореспондира с 
поставеното от възложителя изискване в раздел IV, т. 6.4 „Технически 
спецификации“, подточка 9.2 от документацията за участие, където изрично е 
записано, че се изисква цветен LCD дисплей с touch-screen с размер мин. 17“.  
 Предвид изложеното, техническото предложение на участника по 
тази позиция не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 
 3. ИНФОМЕД ЕООД по СОП № 4 
 МОТИВИ: 
 В Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 
2) участникът предлага срок за гаранционно обслужване и поддръжка на 
доставеното медицинско оборудване от 12 (дванадесет) месеца. Това не 
кореспондира с поставеното от възложителя изискване в раздел IV, т. 4 „Срок 
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за изпълнение на поръчката“ от документацията за участие, където изрично е 
записано, че срокът за гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното 
медицинско оборудване е не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца и не 
повече от 60 (шестдесет) месеца. Същото изискване е залегнало и в 
Обявлението за обществената поръчка и в раздел VIII „Критерий за оценка на 
офертите. Методика“, т. 4 „СОП № 4 „Мобилен ултразвуков апарат“. Раздел V 
„Условия за участие в процедурата“, т. 22 от документацията регламентира, че 
при противоречие в записите на отделни документи от документацията са 
валидни записите в документа с по-висока йерархия, като йерархията на 
документите е в следния низходящ ред: 

- решение за откриване на процедурата; 
- обявление за обществена поръчка; 
- технически спецификации; 
- указания за подготовка на оферта; 
- критерий за оценка на офертите; 
- указания по провеждане и участието в процедурата; 
- проект на договор за изпълнение на поръчката; 
- образци на документи. 

 Друго несъответствие е предложеният от участника в Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2), „Таблица за 
съответствие на медицинското оборудване“ монитор с размер 11,6“. Това не 
кореспондира с поставеното от възложителя изискване в раздел IV, т. 6.4 
„Технически спецификации“, подточка 4.1 от документацията за участие, 
където изрично е записано, че се изисква минимално 15“ цветен монитор. 
 Предвид изложеното, техническото предложение на участника по 
тази позиция не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 
 4. АЛМАСОНИК ООД по СОП № 4 
 МОТИВИ:  
 В Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 
2) участникът предлага монитор с резолюция 1024 х 768 (4:3). Това не 
кореспондира с поставеното от възложителя изискване в раздел IV, т. 6.4 
„Технически спецификации“, подточка 4.1 от документацията за участие, 
където изрично е записано, че се изисква монитор с висока резолюция мин. 
1400 х 1050 пиксела (също формат 4:3).  
 Друго несъответствие е, че участникът е предложил вграден HDD 
(128 GB, SSD Solid State тип), което не кореспондира с изискването на 
възложителя, посочено в раздел IV, т. 6.4 Технически спецификации, подточка 
4.7 от документацията за участие, а именно твърд диск за съхранение на данни: 
не по-малко от 320 GB. 
 Предвид изложеното, техническото предложение на участника по 
тази позиция не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 
 5. ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по СОП № 4  
 МОТИВИ: 
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 В Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 
2 от офертата) участникът предлага монитор с резолюция 1360 х 768. Това не 
кореспондира с поставеното от възложителя изискване в раздел IV, т. 6.4 
„Технически спецификации“, подточка 4.1 от документацията за участие, 
където изрично е записано, че се изисква монитор с висока резолюция мин. 
1400 х 1050 пиксела.  
 Друго несъответствие е, че е представена декларация от 
производител за осигуряване на оригинални резервни части за оборудването 
за срок от 4 години след доставката му, а не за срок от 4 години след изтичане 
на гаранционния срок, каквото е изискването на възложителя в раздел IV, т. 6 
„Изисквания към изпълнението на обществената поръчка“, подточка 6.1.6 от 
документацията за участие. 
 Предвид изложеното, техническото предложение на участника по 
тази позиция не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 
 6. ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по СОП № 21 
 МОТИВИ: 
 В Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 
2) участникът предлага срок за гаранционно обслужване и поддръжка на 
доставеното медицинско оборудване от 12 (дванадесет) месеца. Това не 
кореспондира с поставеното от възложителя изискване в раздел IV, т. 4 „Срок 
за изпълнение на поръчката“ от документацията за участие, където изрично е 
записано, че срокът за гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното 
медицинско оборудване е не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца и не 
повече от 60 (шестдесет) месеца. Същото изискване е залегнало и в 
Обявлението за обществената поръчка и в раздел VIII „Критерий за оценка на 
офертите. Методика“, т. 21 „СОП № 21 „Фибробронхоскоп“.  Раздел V 
„Условия за участие в процедурата“, т. 22 от документацията регламентира, че 
при противоречие в записите на отделни документи от документацията са 
валидни записите в документа с по-висока йерархия, като йерархията на 
документите е в следния низходящ ред: 

- решение за откриване на процедурата; 
- обявление за обществена поръчка; 
- технически спецификации; 
- указания за подготовка на оферта; 
- критерий за оценка на офертите; 
- указания по провеждане и участието в процедурата; 
- проект на договор за изпълнение на поръчката; 
- образци на документи. 

 Други несъответствия с изискванията на възложителя по раздел IV, 
т. 6.4 „Технически спецификации“, подточка 21 „СОП № 21 
„Фибробронхоскоп“ от документацията за участие са:  
 - предлаганият външен диаметър на дистален край е 4,8 мм., а не 
както е по изискване в т. 21.6 – максимум 2,1 - 2,5 мм.; 
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 - предлаганият външен диаметър на инсертна тръба е 4,9 мм., а не 
както е по изискване в т. 21.7 – максимум 2,1 – 2,7 мм.; 
 - няма предложен светловод за връзка със светлинен източник, 
посочен е „вграден LED светлинен източник“ – т. 21.13; 
 - няма предложен преносим халогенен светлинен източник, посочен 
е „вграден LED светлинен източник“ – т. 21.14.  
 Липсва декларация от производител за осигуряване на резервни 
части за срок от 4 години след изтичане на гаранцията. Това не кореспондира 
с поставеното от възложителя изискване в раздел VII „Съдържание на 
офертата“, „Плик 2“ – т. 3 и Приложение № 8 към документацията. 
 Предвид изложеното, техническото предложение на участника по 
тази позиция не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 
 7. ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по СОП № 26 
 МОТИВИ: 
 В Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 
2) участникът е декларирал, че оборудването е в производствената листа на 
производителя от 2012 г. Представени са декларация за съответствие от 
производител за същото оборудване от 2007 г., както и допълнителни 
декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО от 01.10.2014 г., издадена 
от производителя и ЕС сертификат – Система за пълно съответствие на 
качеството от 23.12.2015 г., за които участникът твърди, че отнасят за 
последната обновена технологично версия на предложения по тази позиция 
апарат. От представените документи и информация не може да се  установи от 
коя година е последната версия на апарата. В същото време не се оспорва, че 
апарата е в производствената листа поне от 2007 г. Това не кореспондира с 
поставеното от възложителя изискване в раздел IV, т. 6 „Изисквания към 
изпълнението на обществената поръчка“, подточка 6.1.2 от документацията за 
участие, където изрично е записано, че доставеното медицинско оборудване 
трябва да е в производствената листа на съответния производител не по-рано 
от 2010 г. 
 Предвид изложеното, техническото предложение на участника по 
тази позиция не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 
 8. ЛИДЕКС – 2000 ООД по СОП № 1 
 МОТИВИ: 
 В Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 
2) участникът е декларирал, че предлаганото медицинско оборудване е в 
производствената листа на производителя от 2004 г. Това не кореспондира с 
поставеното от възложителя изискване в раздел IV, т. 6 „Изисквания към 
изпълнението на обществената поръчка“, подточка 6.1.2 от документацията за 
участие, където изрично е записано, че доставеното медицинско оборудване 
трябва да е в производствената листа на съответния производител не по-рано 
от 2010 г. 
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 Друго несъответствие е, че липсва снимков материал на апарата, 
(приложен е чертеж), което не кореспондира с изискването на възложителя, 
заложено в раздел VII „Съдържание на офертата“, „Плик 2“ и Приложение № 
8 към документацията. 
 Предвид изложеното, техническото предложение на участника по 
тази позиция не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 

 
 
III. Комисията извърши оценяване на офертите на допуснатите 

участници по критерия „икономически най-изгодна оферта“ по показателите 
за оценка при прилагане на тяхната относителна тежест и в съответствие с 
методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, съгласно 
раздел VIII „Критерий за оценка на офертите. Методика“ от документацията 
за участие. При извършване на изчисленията комисията се съобрази с 
указанието в методиката за закръгляване на резултатите с точност до втория 
знак след десетичната запетая. 
 Кратко описание на предложенията на участниците, оценките по 
всеки показател и комплексната оценка са представени в Приложение № 1 към 
настоящия протокол, неразделна част от него. 
 За определяне на точките по показател „Предложена цена – П1“ 
комисията извърши изчисление по предвидената в документацията формула. 
 За определяне на точките по показател „Гаранционен срок – П2“ 
комисията извърши изчисление по предвидената в документацията формула. 
  За определяне на точките по показател „Допълнителни възможности 
и функции – П3“ – оценката е експертна. Извърши се сравнителен анализ на 
съответните предложения на всички оферти по дадена позиция. На сравнение 
и оценка са подложени само конкретните предложения за възможности и 
функционални характеристики на медицинската апаратура, които по същество 
са допълнителни и не представляват част от задължителните изисквания на 
възложителя съгласно техническото задание. При предложена от участника 
възможност или функция на апаратурата с определени конкретни точки, 
съгласно методиката, същите са дадени на участника. За позициите, при които 
има опция за офериране на други, неупоменати възможности и/или функции с 
оценка – до определен брой точки, комисията прецени техния вид, брой, 
функционалност и т.н. На база на експертната оценка за определяне на точките 
по този показател комисията извърши изчисление по предвидената в 
документацията формула. 
 За определяне на Комплексната оценка (КО) комисията извърши 
изчисление по предвидената в документацията формула. 

 
 
IV. Комисията извърши задължителната проверка за наличието на 

условия за прилагане на чл. 70, ал. 1 от ЗОП ( отм.) за предложенията на 
допуснатите участници по показателите с числово изражение, подлежащи на 
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оценка, а именно: по показател „Гаранционен срок – П2“ – предложен срок за 
гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване 
и по показател „Предложена цена – П1“. 

При извършеното сравнение на предложенията на участниците, 
комисията установи:  
 1. По показател „Гаранционен срок – П2“ по-благоприятни с повече 
от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници 
са следните предложения на участниците: 
 - ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД, МЕДИМАГ ЕООД и 
ИНФИНИТА ООД – по СОП № 4  
 - ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД, ЕЛПАК-ЛИЗИНГ 
ЕООД, ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД и МЕДИМАГ ЕООД – по СОП 
№ 7 
 - ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД и МЕДИМАГ ЕООД – по СОП № 9 
 - ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД – по СОП № 10 
 - АЛНЕД МЕДИКАЛ ЕООД и ИЛАН МЕДИЦИНСКА 
АПАРАТУРА ООД – по СОП № 11  
 

С оглед на установеното, комисията изиска и участниците представиха 
в определения срок подробни писмени обосновки за предлагания от тях 
гаранционен срок. 

Комисията се запозна подробно с обстоятелствата, изложени в 
представените писмени обосновки на участниците и извърши преценка на 
тяхната обективност. На тази база комисията счита, че за участника: 
 - ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД по СОП № 7 са налице 
обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение и има 
обективната възможност да поеме гаранционното обслужване и поддръжка на 
предлаганото от него оборудване за срок от 60 месеца. Мотивите на участника 
и на комисията са:  
 Участникът се позовава, че като изключителен представител за 
територията на България на продуктовата гама на производителя – концерна 
Дрегерверк АГ&Ко.КГаА, Германия, за настоящата процедура е получил 
изключително благоприятни условия за гаранционно обслужване и поддръжка 
на предложеното медицинско оборудване. Изтъква се, че предлагането на 
добри условия в благотворителната инициатива „Българската коледа“, 
откъдето са средствата за закупуването на техниката, е от изключително 
значение за участника. 
 Комисията счита, че изключителното представителство за България 
на производителя за предлаганата техника не може да се приеме като 
изключително благоприятно условие за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 
от ЗОП (отм.), предвид аналогичното положение на останалите участници в 
процедурата и е необходимо условие за участие в процедурата, което се 
проверява още на Плик № 1 от офертата. 
 Комисията обсъди и разгледа подробно представената писмена 
обосновка, както и извърши допълнителна проверка на основание чл. 68, 
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ал. 11, т. 3 от ЗОП (отм.). Установи, че ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 
е участвал в досегашните издания на инициативата „Българската Коледа“ и 
винаги е предлагал изключително благоприятни условия за предоставяните от 
него техника и услуги, както и че е изпълнявал коректно поетите задължения. 
Освен това, както е посочено и в обосновката, предложението е съобразено и 
с условията на възложителя за размера на предлагания гаранционен срок.  
 - АЛНЕД МЕДИКАЛ ЕООД по СОП № 11 са налице обективни 
обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение за изпълнение 
на поръчката. Мотивите на участника и на комисията са: 
 Участникът се позовава на дългогодишна практика в продажбата и 
сервизното обслужване на апаратите на производителя INNOMED MEDICAL, 
Унгария – повече от 22 години. Участникът е предложил апарат дефибрилатор 
на цитирания производител, като твърди, че от 1994 г. до момента са продали 
над 100 броя, някои от които работят от самото начало до днес. Конкретно за 
дефибрилаторите модел „CARDIO AID“, какъвто участникът е предложил в 
офертата си, посочва, че от 2006 г. досега са продали над 70 апарата в различни 
медицински заведения и не са регистрирани проблеми с доставената 
медицинска апаратура. В подкрепа на твърденията си прилагат и референция 
от Министерство на труда и социалната политика. Последната използват и 
като доказателство, че са изпълнили поетите задължения по време на 
гаранционния срок (42 месеца), съгласно договора между страните. 
Декларират, че на база познаване качествата на продукта, вследствие на 
наблюденията и опита натрупан през годините, могат да гарантират 
предложените от тях 60 месеца безпроблемна работа. 
 Дългогодишното партньорство с производителя INNOMED 
MEDICAL, Унгария не може да се приеме като изключително благоприятно 
условие за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП ( отм.), предвид 
аналогичното положение на всички останали участници в процедурата и е 
необходимо условие за участие в процедурата, което се проверява още на Плик 
№ 1 от офертата.  
 Комисията обсъди и разгледа подробно представената писмена 
обосновка и доказателства към нея, извърши допълнителна проверка на 
основание чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП (отм.) в Интернет на сочената информация. 
Приема, че с наличието на доказан опит и сервиз, обслужващ предложения 
апарат, участникът има обективната възможност да поеме гаранционното 
обслужване и поддръжка за срок от 60 месеца. Освен изложеното, 
предложението е съобразено и с условията на възложителя, където се допуска 
такъв срок. 
  – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по СОП № 4 са 
налице обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо 
решение. Мотивите на участника и на комисията са: 
  Участникът изтъква високата обществена важност на 
благотворителната инициатива „Българската Коледа“ и приоритетното 
значение на тази процедура, както за производителя, така и за него. Предвид 
това, участникът има пълната подкрепа на производителя да предложи 
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максимално добри условия по процедурата. Посочва, че като ексклузивен 
представител на производителя ESAOTE Eurоpe B.V. за територията на 
България, участникът има сключен преференциален договор за дистрибуция и 
сервиз (като ползва изключително благоприятни условия за гаранционна и 
следгаранционна поддръжка, доставка на резервни части на специални 
преференциални цени), като за настоящата поръчка производителят е 
предоставил специални много благоприятни гаранционни условия и срок с 
оглед хуманността на инициативата, насочена към опазване и възстановяване 
на детското здраве. 
 Освен благоприятните условия, участникът се позовава и на 
високото качество на предлаганата медицинска апаратура, което в съчетание 
с добрата сервизна подкрепа на производителя, вкл. онлайн дистанционна 
диагностика, позволява реалистично предлагане на оферирания от тях 
удължен гаранционен срок. Наличието на собствен сервиз и оторизирани от 
ESAOTE инженери дават възможност за добра поддръжка на доставената 
апаратура, поради което участникът може да оферира дълъг гаранционен 
период. Друг мотив е наличието на финансов ресурс (положителни финансови 
резултати), което позволява да предлага продължителни срокове на гаранция 
без това да води до прекомерно оскъпяване на оборудването. 
 Комисията счита, че качеството на ексклузивен представител на 
производителя не може да се приеме за изключително благоприятни условия 
за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), предвид аналогичното 
положение на останалите участници в процедурата и е необходимо условие за 
участие в процедурата, което се проверява още на Плик № 1 от офертата. 
 Участникът обосновава икономичност при изпълнение на поръчката 
с наличието на собствен сервиз и представя организацията, въведена в сервиза 
и начина на сервизното обслужване. Механизмът води до оптимизация на 
крайната цена на услугата и съответно позволява офериране на по-дълъг 
гаранционен срок.  
 Комисията извърши допълнителна проверка на основание чл. 68, ал. 
11, т. 3 от ЗОП (отм.). Установи, че ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 
ООД е участвал в досегашните издания на инициативата „Българската Коледа“ 
и е предлагал благоприятни условия за предлаганите от него техника и услуги.  
 Комисията обсъди и разгледа подробно представената писмена 
обосновка, както и събраната по служебен път информация. Приема, че с 
подсигуряването на собствен сервиз и специалисти, както и калкулирането на 
гаранционното поддържане в цената, има обективната възможност да поеме 
гаранционното обслужване и поддръжка на предлаганото от него оборудване 
за срок от 60 месеца. Освен изложеното, предложението е съобразено и с 
условията на възложителя, където се допуска такъв срок. 
  – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по СОП № 7 и 
СОП 10 са налице обективни обстоятелства, свързани с предложените 
технически решения. Мотивите на участника и на комисията са: 
 В обосновката си участникът посочва, че производителят Contec 
Medical System Ltd. – Китай му е предоставил специални, изключително добри 
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гаранционни условия за настоящата процедура. С оглед стимулиране на 
продажби и изграждане на имидж, както и оценявайки високата обществена 
важност на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, като 
ексклузивно оторизиран дистрибутор, участникът е поел ангажимент към 
производителя да предложи изключително благоприятен гаранционен срок 
при формиране на офертата. Освен това твърди, че „производителят Contec 
Medical System Ltd.  е локализиран в Китай, където евтината работна ръка 
допринася за ниските цени на нужните резервни части и компоненти“. На 
основание дългогодишното партньорство и преизпълнение на възложените 
планове за продажби, участникът ползва максимално възможните 
дистрибуторски отстъпки и изгодни условия от производителя. Това прави 
поддръжката на апаратурата изключително благоприятна за него и по този 
начин може да калкулира по-дълъг гаранционен срок. Не са представени 
доказателства в тази насока. 
 Комисията счита, че качеството на ексклузивно оторизиран 
дистрибутор на производителя, не може да се приеме за изключително 
благоприятно условие за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), 
предвид аналогичното положение на останалите участници в процедурата и е 
необходимо условие за участие в процедурата, което се проверява още на Плик 
№ 1 от офертата. 
 Друг мотив е наличието на финансов ресурс (положителни 
финансови резултати), което позволява да оферира продължителни срокове на 
гаранция, както и да поддържа постоянни складови наличности от резервни 
части, без това да води до прекомерно оскъпяване на оборудването. 
 Участникът обосновава икономичност при изпълнение на поръчката 
с наличието на собствена сервизна база, запас на налични резервни части и 
оторизирани от производителя сервизни инженери. Не се счита за относимо 
описаното за организацията на работата и това, че в цяла България са 
инсталирани апарати, сходни с предмета на поръчката и това намалява 
допълнително разходите за гаранционно сервизно обслужване. 
 Комисията извърши допълнителна проверка на основание чл. 68, ал. 
11, т. 3 от ЗОП (отм.) и установи, че ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 
ООД е участвал в досегашните издания на инициативата „Българската Коледа“ 
и е предлагал благоприятни условия за предоставяните от него техника и 
услуги.  
 Комисията обсъди и разгледа подробно представената писмена 
обосновка, както и събраната по служебен път информация. Приема, че с 
подсигуряването на собствена сервизна база, запас на налични резервни части 
и оторизирани от производителя сервизни инженери както и калкулирането на 
гаранционното поддържане в цената, участникът има обективната възможност 
да поеме гаранционното обслужване и поддръжка на предлаганото от него 
оборудване за срок от 60 месеца. Освен изложеното, предложението е 
съобразено и с условията на възложителя, където се допуска такъв срок. 
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 – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по СОП № 11 са 
налице обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо 
решение. Мотивите на участника и на комисията са: 
 В обосновката си участникът посочва, че производителят Innomed 
Medical, Унгария му е представил специални, изключително добри 
гаранционни условия за настоящата процедура. С оглед стимулиране на 
продажби и изграждане на имидж, както и оценявайки високата обществена 
важност на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ като 
ексклузивно оторизиран дистрибутор, участникът е поел ангажимент към 
производителя да предложи изключително благоприятен гаранционен срок 
при формиране на офертата. На основание дългогодишното партньорство и 
преизпълнение на възложените планове за продажби, участникът ползва 
максимално възможните дистрибуторски отстъпки и изгодни гаранционни 
условия от производителя. Извършва регулярни доставки на дефибрилатори, 
аксесоари и компоненти от производителя Innomed Medical и поддържа 
сериозни складови наличности от резервни части за тях. Това, заедно  с 
наличието на финансов ресурс (положителни финансови резултати), 
позволява на участника да калкулира в офертата си дълъг гаранционен срок. 
 Комисията счита, че качеството на ексклузивно оторизиран 
дистрибутор на производителя, не може да се приеме за изключително 
благоприятно условие за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), 
предвид аналогичното положение на останалите участници в процедурата и е 
необходимо условие за участие в процедурата, което се проверява още на Плик 
№ 1 от офертата. 
 Участникът обосновава икономичност при изпълнение на поръчката 
с наличието на собствена сервизна база, запас на налични резервни части и 
оторизирани от производителя сервизни инженери. Не се счита за относимо 
описаното за организацията на работа и това, че в цяла България са 
инсталирани апарати, сходни с предмета на поръчката и това намалява 
допълнително разходите за гаранционно сервизно обслужване. 
 Комисията извърши допълнителна проверка на основание чл. 68, ал. 
11, т. 3 от ЗОП (отм.). и установи, че ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 
ООД е участвал в досегашните издания на инициативата „Българската Коледа“ 
и е предлагал благоприятни условия за предоставяните от него техника и 
услуги.  
 Комисията обсъди и разгледа подробно представената писмена 
обосновка, както и събраната по служебен път информация. Приема, че с 
подсигуряването на собствена сервизна база, запас на налични резервни части 
и оторизирани от производителя сервизни инженери, както и калкулирането 
на гаранционното поддържане в цената, участникът има обективната 
възможност да поеме гаранционното обслужване и поддръжка на 
предлаганото от него оборудване за срок от 60 месеца. Освен изложеното, 
предложението е съобразено и с условията на възложителя, където се допуска 
такъв срок. 
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 – ИНФИНИТА ООД по СОП № 4 са налице обективни 
обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение. Мотивите на 
участника и на комисията са: 
  В писмената си обосновка участникът заявява, че е фирмена 
политика удължаването на гаранциите на апаратите. Пояснява, че това 
удължаване е калкулирано в ценовото предложение по съответната позиция. 
В допълнение се твърди, че е официален ексклузивен дистрибутор за България 
за производителя на предложената техника и като такъв разполага със 
собствен и сертифициран от производителя технически персонал, който 
осъществява сервизиране на апаратурата. 
 Комисията счита, че качеството на ексклузивен дистрибутор на 
производителя не може да се приеме за изключително благоприятно условие 
за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), предвид аналогичното 
положение на останалите участници в процедурата и е необходимо условие за 
участие в процедурата, което се проверява още на Плик № 1 от офертата. 
 Комисията обсъди и разгледа подробно представената писмена 
обосновка. Приема, че с подсигуряването на собствен и сертифициран от 
производителя технически персонал, както и калкулирането на гаранционното 
поддържане в цената, участникът има обективната възможност да поеме 
гаранционното обслужване и поддръжка на предлаганото от него оборудване 
за срок от 60 месеца. Освен изложеното предложението е съобразено и с 
условията на възложителя, където се допуска такъв срок. 
 - МЕДИМАГ ЕООД по СОП № 4, СОП № 7 и СОП № 9 са налице 
обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение. 
Мотивите на участника и на комисията са: 
 Участникът посочва, че разчита на дългогодишни и добри 
партньорски взаимоотношения, и поддържа директен контакт с производителя 
на медицинското оборудване, както и че предложеният гаранционен срок е 
съгласуван с тях. Декларира наличие на напълно оборудвана сервизна база и 
висококвалифицирани специалисти – инженери, което също позволява на 
участникът със собствени ресурси и за своя сметка да предлага по-дълъг 
гаранционен срок. Посочва се също, че предложеното медицинско оборудване 
е произведено от сертифицирани по ISO 13845:2012 производители с вложени 
висококачествени елементи, което обуславя предложения гаранционен срок. 
 Комисията счита, че добрите делови отношения с производителя не 
може да се приеме за изключително благоприятно условие за участника по 
смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), предвид аналогичното положение на 
останалите участници в процедурата. Сертифицирането на участника по ISO 
13485 също е необходимо условие за участие в процедурата, което се 
проверява още на Плик № 1 от офертата. 
 Участникът се позовава и на натрупания си опит – съобщава, че при 
изпълнение на множество подобни поръчки и доставка на идентично 
медицинско оборудване липсват явни и/или скрити дефекти и рекламации от 
страна на ползвателите. 
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 Комисията обсъди и разгледа подробно представената писмена 
обосновка. Приема, че с подсигуряването на собствена сервизна база и 
специалисти – инженери участникът има обективната възможност да поеме 
гаранционното обслужване и поддръжка на предлаганото от него оборудване 
за срок от 60 месеца. Освен изложеното, предложението е съобразено и с 
условията на възложителя, където се допуска такъв срок. 
 - ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по СОП № 7 и СОП № 9 са налице 
обективни обстоятелства, свързани с предложените технически решения за 
изпълнение на поръчката. Мотивите на участника и на комисията са:  
 В представените писмени обосновки участникът се позовава на това, 
че е официално оторизиран представител за България на продуктите, които 
предлага. Директната доставка от фирмата-производител позволява 
договаряне на възможно най-добри предложения според изискванията на 
възложителя. Предложеният гаранционен срок е съгласуван с производителя 
и е включен в цената. Специално за инициативата „Българската Коледа“  са 
договорени специални условия. 
 Други доводи са: наличието на собствена материална база в седем 
града в България, собствени транспортни средства и че гаранционната 
поддръжка ще се извършва от оторизирани от фирмата-производител сервизни 
специалисти, както и посочват като изключително благоприятно условие 
въвеждането на система за управление на качество – ISO 13485 и ISO 
9001:2008. 
 Специалната оторизация от производителя не може да се приеме като 
изключително благоприятно условие за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 
от ЗОП (отм.), предвид аналогичното положение на всички останали 
участници в процедурата. Сертифицирането на участника по ISO 13485 също 
е необходимо условие за участие в процедурата, което се проверява още на 
Плик № 1 от офертата. 
 Комисията извърши допълнителна проверка на основание чл. 68, 
ал. 11, т. 1 от ЗОП (отм.) и установи, че ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД е участвал в 
досегашните издания на инициативата „Българската Коледа“ и е предлагал 
благоприятни условия за доставяните от него медицински апарати и услуги. 
 Комисията обсъди и разгледа подробно представената писмена 
обосновка, както и допълнително събраната по служебен път информация. 
Приема, че с подсигуряването на собствена сервизна база, специализиран 
транспорт и специалисти, както и калкулирането на гаранционното 
поддържане в цената,  участникът има обективната възможност да поеме 
гаранционното обслужване и поддръжка за срок от 60 месеца. Освен 
изложеното, предложението е съобразено и с условията на възложителя, 
където се допуска такъв срок. 
  

С оглед на изложеното, комисията счита, че за всички изброени 
участници в настоящата точка са налице основания по чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП 
(отм.), поради което приема подробните писмени обосновки на посочените 
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участници, не предлага офертите им за отстраняване и ги допуска до по-
нататъшно участие в процедурата. 

 
 2. По показател „Предложена цена – П1“ по-благоприятни с повече 
от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници 
са следните предложения на участниците: 

- ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по СОП № 2, СОП № 4, 
СОП № 7, СОП № 10 и СОП № 26; 

- МЕДИМАГ ЕООД по СОП № 4; 
- ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по СОП № 11, вариант 2. 
 
С оглед на установеното, комисията изиска и участниците представиха 

в определения срок подробни писмени обосновки за предлаганата от тях цена 
на медицинското оборудване. 

Комисията се запозна подробно с обстоятелствата, изложени в 
представените писмени обосновки на участниците и извърши преценка на 
тяхната обективност. На тази база комисията счита, че за участника: 
 - ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по СОП № 2 са 
налице обективни обстоятелства, свързани с изключително благоприятни 
условия и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Мотивите 
на участника и на комисията са: 
 Участникът посочва, че като дългогодишен ексклузивен 
представител на производителя BMI BIOMEDICAL INTERNATIONAL ITALY 
S.R.L. за територията на България има сключен договор за дистрибуция и 
сервиз, по силата на който ползва изключително благоприятни условия за 
доставка на специални преференциални цени. За настоящата поръчка 
производителят е предоставил много благоприятна доставна цена с оглед 
хуманността на инициативата, насочена към опазване и възстановяване на 
детското здраве. Участникът изтъква високата обществена важност на 
благотворителната инициатива „Българската Коледа“ и приоритетното 
значение на тази процедура, както за производителя, така и за него. Предвид 
това, участникът има пълната подкрепа на производителя да калкулира 
минимални печалби при формирането на цената. 
 Освен благоприятните условия, друг мотив е наличието на финансов 
ресурс (положителни финансови резултати), което е икономично решение, 
значително намаляващо разходите в бюджета на компанията и съответно - 
позволява на участника да калкулира по-ниски търговски надценки. 
Участникът се позовава и на наличието на собствен сервиз, оптимално 
организиран, и на въведен иновативен сервизен софтуер, което позволява 
оптимизация на разходите за сервизно обслужване на апаратурата. 
 Комисията счита, че качеството на ексклузивен представител на 
производителя не може да се приеме за изключително благоприятно условие 
за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), предвид аналогичното 
положение на останалите участници в процедурата и е необходимо условие за 
участие в процедурата, което се проверява още на Плик № 1 от офертата. 
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  Комисията извърши допълнителна проверка на основание чл. 68, ал. 
11, т. 3 от ЗОП (отм.). Установи, че ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 
ООД е участвал в досегашните издания на инициативата „Българската Коледа“ 
и е предлагал благоприятни условия за предлаганите от него техника и услуги.  
  - ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по СОП № 4 са 
налице обективни обстоятелства, свързани с изключително благоприятни 
условия и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Мотивите 
на участника и на комисията са:  
 Участникът посочва, че като дългогодишен ексклузивен 
представител на производителя ESAOTE Eurоpe B.V. за територията на 
България има сключен договор за дистрибуция и сервиз, по силата на който 
ползва изключително благоприятни условия за доставка на специални 
преференциални цени. За настоящата поръчка производителят е предоставил 
много благоприятна доставна цена с оглед хуманността на инициативата, 
насочена към опазване и възстановяване на детското здраве. Участникът 
изтъква високата обществена важност на благотворителната инициатива 
„Българската Коледа“ и приоритетното значение на тази процедура, както за 
производителя, така и за него. Предвид това, участникът има пълната подкрепа 
на производителя да калкулира минимални печалби при формирането на 
цената. 
 Освен благоприятните условия, друг мотив е наличието на финансов 
ресурс (положителни финансови резултати), което е икономично решение, 
значително намаляващо разходите в бюджета на компанията и съответно - 
позволява на участника да калкулира по-ниски търговски надценки. 
Участникът се позовава и на наличието на собствен сервиз, на запас от 
резервни части на преференциални цени и въведен иновативен сервизен 
софтуер, което позволява оптимизация на разходите. Друго твърдяно 
обстоятелство, водещо до икономичност са оторизираните от ESAOTE 
сервизни инженери, които са с дългогодишен опит и това скъсява времето за 
тяхната работа. Всичко изложено води до намаляване на крайната предлагана 
цена. 
 Комисията счита, че качеството на ексклузивен представител на 
производителя не може да се приеме за изключително благоприятно условие 
за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), предвид аналогичното 
положение на останалите участници в процедурата и е необходимо условие за 
участие в процедурата, което се проверява още на Плик № 1 от офертата. 
  Комисията извърши допълнителна проверка на основание чл. 68, ал. 
11, т. 3 от ЗОП (отм.). Установи, че ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 
ООД е участвал в досегашните издания на инициативата „Българската Коледа“ 
и е предлагал благоприятни условия за предлаганите от него техника и услуги.  
 - ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по СОП № 7 са 
налице обективни обстоятелства, свързани с изключително благоприятни 
условия и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Мотивите 
на участника и на комисията са:  
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 В обосновката си участникът посочва, че производителят Contec 
Medical System Ltd. – Китай му е предоставил специални, изключително добри 
ценови условия за настоящата процедура. С оглед стимулиране на продажби и 
изграждане на имидж, както и оценявайки високата обществена важност на 
благотворителната инициатива „Българската Коледа“, като ексклузивно 
оторизиран дистрибутор, участникът е поел ангажимент към производителя да 
предложи изключително благоприятно ценово предложение. Посочва, че  една 
от важните причини, обуславящи ниската производствена цена на 
производителя Contec Medical System Ltd. е „евтината работна ръка в страната 
на производството – Народна Република Китай“. На основание 
дългогодишното партньорство и преизпълнение на възложените планове за 
продажби, участникът ползва максимално възможните дистрибуторски 
ценови отстъпки и изгодни условия от производителя. 
 Освен благоприятните условия, други обективни обстоятелства за 
икономичност при изпълнение на поръчката, които участникът посочва са: 
 - като изключителен представител на производителя за България 
участникът поддържа сериозни складови наличности от апарати, резервни 
части и др., които внасят в големи количества и оттам се намаляват 
транспортните разходи за единица изделие; 
 -  наличието на финансов ресурс (положителни финансови 
резултати), което значително намалява разходите в бюджета на компанията и 
съответно - позволява на участника да калкулира по-ниски търговски 
надценки; 
 - наличието на собствена, оптимално организирана сервизна база и 
запас от резервни части. 
 Комисията счита, че качеството на ексклузивно оторизиран 
дистрибутор на производителя, не може да се приеме за изключително 
благоприятно условие за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), 
предвид аналогичното положение на останалите участници в процедурата и е 
необходимо условие за участие в процедурата, което се проверява още на Плик 
№ 1 от офертата. 
 Комисията извърши допълнителна проверка на основание чл. 68, ал. 
11, т. 3 от ЗОП (отм.) и установи, че ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 
ООД е участвал в досегашните издания на инициативата „Българската Коледа“ 
и е предлагал благоприятни условия за предоставяните от него техника и 
услуги.  
 - ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по СОП № 10 са 
налице обективни обстоятелства, свързани с изключително благоприятни 
условия и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Мотивите 
на участника и на комисията са: 
 В обосновката си участникът посочва, че производителят Contec 
Medical System Ltd. – Китай му е предоставил специални, изключително добри 
ценови условия за настоящата процедура. С оглед стимулиране на продажби и 
изграждане на имидж, както и оценявайки високата обществена важност на 
благотворителната инициатива „Българската Коледа“, като ексклузивно 
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оторизиран дистрибутор, участникът е поел ангажимент към производителя да 
предложи изключително благоприятно ценово предложение. Посочва, че една 
от важните причини, обуславящи ниската производствена цена на 
производителя Contec Medical System Ltd. е „евтината работна ръка в страната 
на производството – Народна Република Китай“. На основание 
дългогодишното партньорство и преизпълнение на възложените планове за 
продажби, участникът ползва максимално възможните дистрибуторски 
ценови отстъпки и изгодни условия от производителя. 
 Освен благоприятните условия, други обективни обстоятелства за 
икономичност при изпълнение на поръчката, които участникът посочва са: 
 - като изключителен представител на производителя за България 
участникът поддържа сериозни складови наличности от апарати, резервни 
части и др., които внасят в големи количества и оттам се намаляват 
транспортните разходи за единица изделие; 
 - наличието на финансов ресурс (положителни финансови 
резултати), което значително намалява разходите в бюджета на компанията и 
съответно - позволява на участника да калкулира по-ниски търговски 
надценки; 
 - наличието на собствена, оптимално организирана сервизна база и 
запас от резервни части. 
 Комисията счита, че качеството на ексклузивно оторизиран 
дистрибутор на производителя, не може да се приеме за изключително 
благоприятно условие за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), 
предвид аналогичното положение на останалите участници в процедурата и е 
необходимо условие за участие в процедурата, което се проверява още на Плик 
№ 1 от офертата. 
 Комисията извърши допълнителна проверка на основание чл. 68, ал. 
11, т. 3 от ЗОП (отм.) и установи, че ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 
ООД е участвал в досегашните издания на инициативата „Българската Коледа“ 
и е предлагал благоприятни условия за предоставяните от него техника и 
услуги.  
 - ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по СОП № 26 са 
налице обективни обстоятелства, свързани с изключително благоприятни 
условия и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Мотивите 
на участника и на комисията са:   
 В обосновката си участникът посочва, че производителите Chenwei 
Electronic Co. Ltd и Contec Medical System Ltd. – Китай са му предоставили 
специални, изключително добри ценови условия за настоящата процедура. С 
оглед стимулиране на продажби и изграждане на имидж, както и оценявайки 
високата обществена важност на благотворителната инициатива „Българската 
Коледа“, като ексклузивно оторизиран дистрибутор, участникът е поел 
ангажимент към тях да предложи изключително благоприятно ценово 
предложение. Посочва, че  една от важните причини, обуславящи ниската 
производствена цена на производителите е „евтината работна ръка в страната 
на производството – Народна Република Китай“. На основание 
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дългогодишното партньорство и преизпълнение на възложените планове за 
продажби, участникът ползва максимално възможните дистрибуторски 
ценови отстъпки и изгодни условия от производителя. 
 Освен благоприятните условия, други обективни обстоятелства за 
икономичност при изпълнение на поръчката, които участникът посочва са: 
 - като изключителен представител на производителя за България 
участникът поддържа сериозни складови наличности от апарати, резервни 
части и др., които внасят в големи количества и оттам се намаляват 
транспортните разходи за единица изделие; 
 - наличието на финансов ресурс (положителни финансови 
резултати), което значително намалява разходите в бюджета на компанията и 
съответно - позволява на участника да калкулира по-ниски търговски 
надценки; 
 - наличието на собствена, оптимално организирана сервизна база и 
запас от резервни части. 
 Комисията счита, че качеството на ексклузивно оторизиран 
дистрибутор на производителите, не може да се приеме за изключително 
благоприятно условие за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП (отм.), 
предвид аналогичното положение на останалите участници в процедурата и е 
необходимо условие за участие в процедурата, което се проверява още на Плик 
№ 1 от офертата. 
 Комисията извърши допълнителна проверка на основание чл. 68, ал. 
11, т. 3 от ЗОП (отм.) и установи, че ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 
ООД е участвал в досегашните издания на инициативата „Българската Коледа“ 
и е предлагал благоприятни условия за предоставяните от него техника и 
услуги.  
 - МЕДИМАГ ЕООД по СОП № 4 са налице обективни 
обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Мотивите на 
участника и на комисията са: 
 За наличие на изключително благоприятни условия и оригинално 
решение за изпълнение на поръчката участникът посочва големи реализирани 
обеми от продажби, което води до ниска себестойност на предлаганото 
медицинско оборудване. Не е изяснено обаче как количеството продажби 
влияе на стойността на продуктите, поради което комисията не счита това за 
обективно обстоятелство за приемане на обосновката. 
 Участникът заявява, че благотворителната инициативата 
„Българската Коледа“ е стратегически проект и затова е предложил възможно 
най-изгодни условия. Предложената цена е съгласувана с производителя 
Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd и не би могла да се постигне 
без неговата подкрепа. 
 Участникът обосновава икономичност при изпълнение на поръчката 
с наличието на собствени автопарк, напълно оборудвана сервизна база и екип 
от висококвалифицирани специалисти-инженери. Това му дава възможност да 
изпълни обществената поръчка изцяло със собствени ресурси и да се 
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минимизират разходите по изпълнението й, което води и до намаляване на 
крайната цена.   

Комисията извърши допълнителна проверка на основание чл. 68, ал. 11, 
т. 3 от ЗОП (отм.) и установи, че е участвал в досегашните издания на 
инициативата „Българската Коледа“ и е предлагал благоприятни условия за 
предоставяните от него техника и услуги. 
 - ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по СОП № 11, вариант 2 са налице 
обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Мотивите на 
участника и на комисията са: 
 Участникът обосновава цената с предложеното техническо решение. 
Посочва, че при изготвянето на предложението си се е придържал към 
изискванията на възложителя и е подбрал производител и изделие, при които 
цената на единица е най-ниска.   
 Като изключително благоприятно условие счита обстоятелството, че 
е официално оторизиран представител за България на продуктите, които 
предлага. Директната доставка от фирмата-производител позволява постигане 
на минимална цена на стоката. Позовава се и на въведените от производителя 
и ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД системи за управление на качество – ISO 
13485:2003 и ISO 9001:2008. 
 За икономичност при изпълнение на поръчката участникът твърди, 
че за клиентите си винаги се  опитва да направи най-доброто предложение, 
свеждайки финансовата му страна до границата на рентабилността – към 
специалните тръжни цени, договорени с производителите, участникът 
начислява минимална надценка. Специално за инициативата „Българската 
Коледа“ са договорени специални тръжни цени с производителя. Наличието 
на собствени специализирани транспортни средства, извършващ регулярни 
курсове в цялата страна, собствени офиси и складови бази в страната, както и  
използването на собствен финансов ресурс позволяват доставките да се 
извършат с минимални разходи и са предпоставка да не се оскъпяват 
предлаганите от участника стоки. 
 Специалната оторизация от производителя не може да се приеме като 
изключително благоприятно условие за участника по смисъла на чл. 70, ал. 2 
от ЗОП (отм.), предвид аналогичното положение на всички останали 
участници в процедурата. Сертифицирането на участника по ISO 13485:2003 
и ISO 9001:2008 също е необходимо условие за участие в процедурата, което 
се проверява още на Плик № 1 от офертата. 
 Комисията извърши допълнителна проверка на основание чл. 68, ал. 
11, т. 1 от ЗОП (отм.) и установи, че ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД е участвал в 
досегашните издания на инициативата „Българската Коледа“ и е предлагал 
благоприятни условия за доставяните от него медицински апарати и услуги. 

 
С оглед на изложеното, комисията счита, че за участниците ИЛАН 

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД и МЕДИМАГ ЕООД са налице 
основания по чл. 70, ал. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП (отм.), а за участникът ЕЛПАК-
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ЛИЗИНГ ЕООД -  основания по чл. 70, ал. 2, т. 2 и т. 4 от ЗОП (отм.), поради 
което приема подробните писмени обосновки на посочените участници, не 
предлага офертите им за отстраняване и ги допуска до по-нататъшно участие 
в процедурата. 
 
 

V.  При спазване условията за възлагане на обществената поръчка и 
прилагане на методиката за определяне на комплексната оценка, както и на 
основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП (отм.), комисията 

  
 

Р Е Ш И : 
 
 

Класира участниците в откритата процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения 
– бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа", 
съгласно Решение № ЛС-11-26/ 08.04.2016 г., чиито оферти са допуснати до 
разглеждане и оценяване, както следва: 

 
По СОП № 1: 
1-во място – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД – 10 т. 
 
По СОП № 2: 
1-во място – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД – 8,65 т. 
2-ро място – ЕТ АЛБА ТМ - АЛЕКСАНДЪР АЦЕВ – 7,12 т.  
3-то място – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД – 6,70 т. 
 
По СОП № 3: 
1-во място – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД – 9,20 т. 
2-ро място – ИНФИНИТА ООД – 9,06 т.  
3-то място – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД – 8,66 т. 
 
По СОП № 4: 
1-во място – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД – 9,40 т. 
2-ро място – МЕДИМАГ ЕООД – 7,78 т.  
3-то място – ИНФИНИТА ООД – 6,84 т. 
4-то място – C&T БЪЛГАРИЯ ЕООД – Вариант 1 – 5,70 т. 
 
По СОП № 5: 
1-во място – C&T БЪЛГАРИЯ ЕООД – 10 т. 
 
По СОП № 6: 
1-во място – C&T БЪЛГАРИЯ ЕООД – 9 т. 
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По СОП № 7: 
1-во място – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД – 9 т. 
2-ро място – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД – 7,11 т. 
3-то място – ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД – 6,39 т.  
4-то място – МЕДИМАГ ЕООД – 5,77 т. 
5-то място – МЕДИКОСЕРВИЗ ООД – 5,62 т. 
6-то място – АЛМАСОНИК ООД – 5,43 т.  
7-мо място –МЕГАМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД – 4,65 т. 
 
По СОП № 8: 
1-во място – ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД – 10 т. 
 
По СОП № 9: 
1-во място – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД – 9,20 т. 
2-ро място – МЕДИМАГ ЕООД – 8,67 т.  
3-то място – ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД – 8,55 т. 
4-то място – АЛМАСОНИК ООД – 8,40 т. 
5-то място – МЕДИКОСЕРВИЗ ООД – 8,37 т. 
 
По СОП № 10: 
1-во място – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД – 8 т. 
2-ро място – МЕДИЛОН ЕООД – 3,38 т. 
3-то място – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД – 3,18 т. 
 
По СОП № 11: 
1-во място – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД – 7,14 т. 
2-ро място – АЛНЕД МЕДИКАЛ ЕООД – 7,09 т.  
3-то място – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД, вариант 2 – 7 т. 
 
По СОП № 12: 
1-во място – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД – 9,62 т. 
2-ро място – МЕГАМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД – 8,40 т. 
3-то място – МЕДИМАГ ЕООД – 8,12 т.  
4- то място – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД – 7,92 т. 
 
По СОП № 13: 
1-во място – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД – 8,80 т. 
2-ро място – C&T БЪЛГАРИЯ ЕООД – 4,74 т. 
 
По СОП № 14: 
1-во място – МЕДИЛОН ЕООД – 8,40 т. 
 
По СОП № 15: 
1-во място – ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД – 10 т. 
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По СОП № 16: 
1-во място – ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД – 9,20 т. 
2-ро място – МЕДИМАГ ЕООД – 7,90 т. 
 
По СОП № 17: 
1-во място – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД – 8,40 т. 
 
По СОП № 18: 
1-во място – ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД – 9,60 т. 
 
По СОП № 19: 
1-во място – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД – 9,40 т. 
 
По СОП № 20: 
1-во място – ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД – 9,22 т. 
2-ро място – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД – 9,20 т. 
2-ро о място – МЕДИМАГ ЕООД – 9,20 т. 
 
По СОП № 22: 
1-во място – МЕДИМАГ ЕООД – 9,80 т. 
2-ро място – ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД – 8,79 т. 
 
По СОП № 23: 
1-во място – МЕДИМАГ ЕООД – 9,60 т. 
2-ро място – ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД – 8,79 т. 
 
По СОП № 24: 
1-во място – МЕДИЛОН ЕООД – 9,40 т. 
 
По СОП № 25: 
1-во място – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД – 9,20 т. 
 
По СОП № 26: 
1-во място – ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД – 8,97 т. 
2-ро място – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД – 8,40 т. 
3-то място – ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД – 7,14 т. 
 
По СОП № 28: 
1-во място – ДИАМЕД ООД – 9,60 т. 
 
По СОП № 29: 
1-во място – ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД – 9,40 т. 
 
По СОП № 30: 
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1-во място – МЕДИЛОН ЕООД – 9,20 т. 
 
В случаите на представяне на варианти от C&T БЪЛГАРИЯ ЕООД по 

СОП № 4 и от ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по СОП № 11,  участниците участват 
в класирането по съответната позиция само с варианта, получил по-висока 
комплексна оценка. 

 
Настоящият протокол се състави и подписа на 27.06.2016 г. 
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