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П Р О Т О К О Л    № 5 
от работата на комисия, назначена със Заповед  № ЛС-11-62/ 27.06.2017 г. на главния 

секретар на президента на Република България и изм. със Заповед № ЛС-11-70/ 
10.07.2017 г. за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, подадени в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско 

оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива 
„Българската Коледа“ 2016-2017 г.“ 

 
Комисията проведе заседания за разглеждане на допълнително представените 

писмени обосновки, изискани с Протокол № 4/ 21.07.2017 г. и за определяне на 
комплексната оценка на допуснатите оферти, както и класиране на участниците по 
съответните обособени позиции. 

 

I. Писмата, в съответствие с констатациите и решението, взето в Протокол № 4/ 
21.07.2017 г. са изпратени на участниците по електронна поща на посочените от тях 
електронни адреси на 24.07.2017 г. 

В законовоопределения срок в Администрацията на президента са постъпили 
пликове с обосновки, както следва: 

 от участника ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД с вх. № 02-08-54 
(50)/ 26.07.2017 г. – по ОП № 8, ОП № 12 и ОП № 26; 

 от участника ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ЕООД с вх. № 02-08-54 (51)/ 
28.07.2017 г. – по ОП № 23; 

 от участника МДМ-97 ООД с вх. № 02-08-54 (52)/ 28.07.2017 г. – по ОП № 23. 
След изтичане на определения срок комисията се запозна подробно с 

обстоятелствата, изложени в представените писмени обосновки на участниците по 
съответните обособени позиции и извърши преценка по отношение на тяхната пълнота и 
обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Комисията счита, че: 

1. За участника – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 

По ОП № 8 - са налице изключително благоприятни условия за предоставянето на 
услугите, както и обстоятелства, свързани с икономическите особености за предоставяне на 
услугата при формиране на предложението, изразяващи се обективно в: участникът като 
ексклузивен представител на производителя има сключен договор за дистрибуция и сервиз 
на съответната медицинска апаратура, по силата на който ползва изключително 
благоприятни условия за доставка на специални преференциални цени. Също така, 
съобразявайки хуманността на благотворителната инициатива и категоризирайки 
бенефициентите като важни партньори, както и в стремеж на утвърждаване на имиджа на 
марката, производителят предоставя допълнително възможно най-ниска разумна доставна 
цена. Освен това участникът като фирма, която системно преизпълнява заложените планове 
за продажби в региона, получава максимално възможните дистрибуторски отстъпки от 
производителя. Друга важна причина, обуславяща ниската производствена цена е евтината 
работна ръка в страната на производство – Народна Република Китай. Поддържането на 
сериозни складови наличности от портфолиото на производителя, които участникът внася 
в големи количества, допринася за намаляването на транспортните разходи за единица 
изделие. Участникът посочва калкулиране на минимална печалба при формиране на 
ценовото предложение. Това се позволява и поради факта, че фирмата не използва кредити 
и завършва финансовите години с положителен резултат. Също така участникът разполага 
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със собствен сервиз, който разполага със запас от налични резервни части, доставени на 
преференциални цени. Работата е организирана по начин, който позволява оптимизиране 
на разходите, а оттам и на крайната цена на предлаганата апаратура. 

С оглед гореизложеното комисията счита, че представената обосновка е пълна и 
обективна. 

По ОП № 12 - са налице изключително благоприятни условия за предоставянето на 
услугите, както и обстоятелства, свързани с икономическите особености за предоставяне на 
услугата при формиране на предложението, изразяващи се обективно в: участникът като 
ексклузивен представител на производителя има сключен договор за дистрибуция и сервиз 
на съответната медицинска апаратура, по силата на който ползва изключително 
благоприятни условия за доставка на специални преференциални цени. Също така, 
съобразявайки хуманността на благотворителната инициатива и категоризирайки 
бенефициентите като важни партньори, както и в стремеж на утвърждаване на имиджа на 
марката, производителят предоставя допълнително възможно най-ниска разумна доставна 
цена. Освен това участникът като фирма, която системно преизпълнява заложените планове 
за продажби в региона, получава максимално възможните дистрибуторски отстъпки от 
производителя. Участникът посочва калкулиране на минимална печалба при формиране на 
ценовото предложение. Това се позволява и поради факта, че фирмата не използва кредити 
и завършва финансовите години с положителен резултат. Също така участникът разполага 
със собствен сервиз, който разполага със запас от налични резервни части, доставени на 
преференциални цени. Работата е организирана по начин, който позволява оптимизиране 
на разходите, а оттам и на крайната цена на предлаганата апаратура. 

С оглед гореизложеното комисията счита, че представената обосновка е пълна и 
обективна. 

По ОП № 26 - са налице изключително благоприятни условия за предоставянето на 
услугите, както и обстоятелства, свързани с икономическите особености за предоставяне на 
услугата при формиране на предложението, изразяващи се обективно в: участникът като 
ексклузивен представител на производителя има сключен договор за дистрибуция и сервиз 
на съответната медицинска апаратура, по силата на който ползва изключително 
благоприятни условия за доставка на специални преференциални цени. Освен това, 
съобразявайки хуманността на благотворителната инициатива, че бенефициентите по тази 
позиция са опционални, както и че оферирането на по-ниски цени би дало възможност на 
повече лечебни заведения да получат ново оборудване, производителят предоставя 
допълнително възможно най-ниска разумна цена, съобразно икономическите и 
производствените му условия. Освен това участникът посочва калкулиране на минимална 
печалба при формиране на ценовото предложение. Това се позволява и поради факта, че 
фирмата не използва кредити и завършва финансовите години с положителен резултат. 
Също така участникът разполага със собствен сервиз, който разполага със запас от налични 
резервни части, доставени на преференциални цени. Работата е организирана по начин, 
който позволява оптимизиране на разходите, а оттам и на крайната цена на предлаганата 
апаратура. 

С оглед гореизложеното комисията счита, че представената обосновка е пълна и 
обективна. 

2. За участника – ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ЕООД – по ОП № 23 - са налице 
изключително благоприятни условия за предоставянето на услугите, както и обстоятелства, 
свързани с икономическите особености за предоставяне на услугата при формиране на 
предложението, изразяващи се обективно в: внасянето на  апаратурата без участието на 
дистрибутори и трети лице. Участникът се ползва от отлични транспортни условия. Също 
така, предвид благотворителния характер на настоящата процедура, от производителя е 
предоставена специална ценова оферта. 
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С оглед гореизложеното комисията счита, че представената обосновка е пълна и 
обективна. 

3. За участника – МДМ-97 ООД – по ОП № 23 - са налице изключително 
благоприятни условия за предоставянето на услугите, както и обстоятелства, свързани с 
икономическите особености за предоставяне на услугата при формиране на предложението, 
изразяващи се обективно в: от една страна постиганата по-ниска цена от производителя при 
заявени по-големи количества, а от друга страна постигната по-ниска цена на транспорт на 
стоката от Китай поради ползването на групажни/карго превози. Участникът посочва и 
обстоятелството, че стоката се оферира от производителя в долари, а курсът на долара към 
българския лев през последните месеци е благоприятен за внос в България. 

С оглед гореизложеното комисията счита, че представената обосновка е пълна и 
обективна. 

 

II. С оглед на констатациите по т. I комисията единодушно РЕШИ: 
1. Приема подробните писмени обосновки на участника – ИЛАН 

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по ОП № 8, ОП № 12 и ОП № 26 – на основание чл. 72, 
ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП;  

2. Приема подробната писмена обосновка на участника – ГЛОБЪЛ 
ЕНТЪРПРАЙЗ ЕООД по ОП № 23 – на основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП;  

3. Приема подробната писмена обосновка на участника – МДМ-97 ООД по ОП 
№ 23 – на основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП. 

 
III. Комисията продължи своята работа с изчисляване на оценките по показател 

„Предложена цена – П1“ и определяне на комплексната оценка на офертите, съгласно 
методиката, посочена в раздел V от документацията за участие. Резултатите от оценките по 
техническите и финансови показатели, както и комплексната оценка на офертите са 
представени в Приложение № 1 към настоящия протокол, неразделна част от него. 

 
IV. Предвид гореизложеното и на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията 

предлага на възложителя, следното класиране: 
 

ОП № Място Участник Комплексна 
оценка - 

точки 

ОП № 1 1-во място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 9,40 

ОП № 2 1-во място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 8,80 

ОП № 4 1-во място МЕДИЛОН ЕООД 8,80 

ОП № 5 1-во място ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД 9,60 

ОП № 6 1-во място ИНФОМЕД ЕООД 8,00 

ОП № 7 1-во място ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 10,00 

ОП № 8 1-во място ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 8,00 

 2-ро място ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД 6,48 
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ОП № Място Участник Комплексна 
оценка - 

точки 

 3-то място АЛМАСОНИК ООД 6,04 

 4-то място ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 4,90 

 5-то място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 4,48 

 6-то място ТРИМЕД ООД 2,95 

ОП № 9 1-во място ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД 9,80 

ОП № 10 1-во място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 8,65 

 2-ро място ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 8,23 

ОП № 11 1-во място ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 8,00 

 2-ро място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 6,67 

ОП № 12 1-во място ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 9,40 

 2-ро място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 6,82 

 3-то място МЕДИЛОН ЕООД 4,41 

ОП № 13 1-во място ЕЛ ДОРА ЕООД 8,00 

ОП № 14 1-во място ТРИМЕД ООД 8,00 

ОП № 15 1-во място ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД 8,40 

ОП № 16 1-во място ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД 9,20 

ОП № 17 1-во място ДАРИС – МС ЕООД 9,16 

 2-ро място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 8,40 

 3-то място ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 8,25 

ОП № 18 1-во място Л.К.Б. – БЪЛГАРИЯ ЕООД 8,00 

ОП № 20 1-во място ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 9,40 

ОП № 21 1-во място ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 9,20 

ОП № 22 1-во място МДМ-97 ООД 9,20 

ОП № 23 1-во място ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ЕООД 7,20 

 2-ро място МДМ-97 ООД 7,02 

 3-то място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 5,18 

ОП № 24 1-во място ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС ООД 8,00 

ОП № 26 1-во място ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 9,00 

 2-ро място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 7,16 

 3-то място МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ЕООД 6,28 

ОП № 27 1-во място АВЛ СОФИЯ ЕООД 8,40 

ОП № 28 1-во място ИНФОМЕД ЕООД 8,40 

ОП № 29 1-во място ДАРИС – МС ООД 9,20 
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ОП № Място Участник Комплексна 
оценка - 

точки 

ОП № 30 1-во място ИНФОЛАБ ЕООД 9,20 

ОП № 31 1-во място СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 9,60 

ОП № 32 1-во място ИНФОМЕД ЕООД 8,80 

 
Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и подписан от всички членове 

на комисията на 08.08.2017 г. 

 

 
Комисия: 
 
Председател: ____/П/_⃰______ 

   /Даринка Владова/ 
 
Членове: 

1. ___/П/_⃰_______ 
 /Татяна Инчовска/ 
 

2. ____/П/_⃰______ 
 /проф. д-р Крум Кацаров, дм, дмн/ 
 

3. ____/П/_⃰______ 
 /проф. д-р Красимир Генов, дм, дмн/ 

 
4. ____/П/_⃰______ 

 /проф. инж. Иво Илиев / 
 
 5.____/П/_⃰______  
 /инж. Борислав Методиев / 
 

6. ___/П/_⃰_______ 
 /Ива Паунова/ 
 
 
⃰ Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


