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П Р О Т О К О Л    № 5 
от работата на комисия, назначена със Заповед  № ЛС-11-54/ 29.05.2018 г., изм. със 
Заповед № ЛС-11-59/ 27.06.2018 г. на главния секретар на президента на Република 
България 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“ 2017-2018 г.“ 
 
Комисията проведе заседания за разглеждане на допълнително представените 

писмени обосновки, изискани с Протокол № 4/ 25.06.2018 г., за определяне на комплексната 
оценка на допуснатите оферти и класиране на участниците по съответните обособени 
позиции. 

 

I. Писмата, в съответствие с констатациите и решението, взето в Протокол № 4/ 
29.06.2018 г. са изпратени на участниците по електронна поща на посочените от тях 
електронни адреси на 02.07.2018 г. 

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

 от ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД с вх. № 02-08-30 (43)/ 04.07.2018 г. – по ОП № 2; 

 от ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД с вх. № 02-08-30 (44)/ 04.07.2018 г. – по ОП 
№ 2; 

 от МЕДИКОСЕРВИЗ ООД с вх. № 02-08-30 (45)/ 05.07.2018 г. – по ОП № 13; 

 от ЛАБИТЕХ ЕООД с вх. № 02-08-30 (46)/ 06.07.2018 г. – по ОП № 2; 
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 – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД – по ОП № 2 - са налице изключително 
благоприятни условия за предоставянето на услугите и оригиналност на предложеното от 
участника решение по отношение на доставката, изразяващи се обективно в: участникът е 
официално оторизиран представител за България за предлаганите продукти от фирмата 
производител. Директната доставка, без допълнителни посредници по веригата води до 
постигане на минимална цена на стоката. Налице са специални договорености с 
производителя, които позволяват предлагането на изделията на преференциална за 
България цена, като за настоящата процедура допълнително са договорени специални 
тръжни цени. Участникът посочва свеждане на финансовата страна на предложението до 
границата на рентабилността като се стреми към максимален брой клиенти с максимален 
широк спектър на оборудване на минимална печалба. Това се позволява и поради факта, че 
фирмата разполага със собствена материална база (офиси, складове и др.) и собствен 
финансов ресурс.  Наличието на собствени транспортни средства, извършващи регулярни 
курсове в цялата страна води до осъществяване на доставката без допълнително 
оскъпяване. 

Посочено е, че при изпълнение на договора за обществена поръчка участникът ще 
спазва задълженията по чл. 115 от ЗОП, както и че не получава и няма да получава държавна 
помощ. 
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С оглед гореизложеното комисията счита, че представената обосновка е пълна и 
обективна. 

2. За участника – ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД – по ОП № 2 - 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 е ексклузивен представител на 
производителя за територията на България. Благодарение на партньорските отношения 
между страните (близо 20 години) и постоянно увеличаващите се обеми на поръчки, 
считано от 2018 г. участникът е договорил специална отстъпка от официалната ценова 
листа. Предвид благотворителната кауза на инициативата „Българската Коледа“ от 
производителя е предоставена допълнителна отстъпка за настоящата процедура, като в 
подкрепа на изложеното е приложено писмо от производителя, посочващо размерите на 
предоставените отстъпки, включително и за конкретния търг. 

Участникът се позовава на специализирането си във формирането на стокови 
запаси и организиране транспортирането на апаратурата като с това се осигурява 
намаляване на транспортните разходи. Представен е и документ позволяващ ползването на 
голяма специална отстъпка от фирмата превозвач.  

Посочен е детайлно и начинът на формиране на ценовото предложение на 
участника. 

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

3. За участника – МЕДИКОСЕРВИЗ ООД – по ОП № 13 - са налице изключително 
благоприятни условия за предоставянето на услугите, изразяващи се обективно в: наличие 
на висок процент споделена отстъпка между участника и производителя, постигната 
благодарение на възможността да бъдат поръчани 3 броя апарати, както и предвид 
благотворителния характер на инициативата „Българската Коледа“.  

Посочен е и начинът на формиране на ценовото предложение на участника. 

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

4. За участника – ЛАБИТЕХ ЕООД – по ОП № 2 - са налице изключително 
благоприятни условия за предоставянето на услугите, изразяващи се обективно в: наличие 
на специално договорена отстъпка от ценовата листа на производителя, която касае само и 
единствено настоящата процедура, както и заложената минимална печалба, предвид 
характера на благотворителната инициатива „Българската Коледа“.  

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 подробната писмена обосновка на участника – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ 

ЕООД по ОП № 2 – на основание чл. 72, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП;  
2. Приема подробната писмена обосновка на участника – ТОП-

ДИАГНОСТИКА ООД по ОП № 2 – на основание чл. 72, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП;  
3. Приема подробната писмена обосновка на участника – МЕДИКОСЕРВИЗ 

ООД по ОП № 13 – на основание чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП; 
4. Приема подробната писмена обосновка на участника – ЛАБИТЕХ ЕООД по 

ОП № 2 – на основание чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 
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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 9,00 

ОП № 2 1-во място ЛАБИТЕХ ЕООД 8,00 

 2-ро място ТОП ДИАГНОСТИКА ООД 7,10 

 3-то място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 6,24 

 4-то място ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД 6,23 

 5-то място ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД 5,66 

 6-то място ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД 3,55 

ОП № 3 1-во място ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 10,00 

ОП № 4 1-во място ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД 8,25 

 2-ро място ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 8,13 

 3-то място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 8,00 

 4-то място ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 6,93 

ОП № 5 1-во място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 8,00 

ОП № 6 1-во място МЕДИКОСЕРВИЗ ООД 9,40 

ОП № 8 1-во място МЕДИЛОН ЕООД 9,00 

ОП № 9 1-во място МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД 

9,49 

 2-ро място БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД 7,23 

 3-то място ДИК МЕДТЕХ ЕООД 7,03 

ОП № 11 1-во място МЕДИКОСЕРВИЗ ООД 10,00 

ОП № 12 1-во място АГАРТА-ЦМ ЕООД 8,00 

ОП № 13 1-во място ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 7,95 

 2-ро място МЕДИКОСЕРВИЗ ООД 7,47 

 3-то място АЛМАСОНИК ООД 4,90 

ОП № 16 1-во място ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 10,00 
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 2-ро място АЛМАСОНИК ООД 7,00 

ОП № 17 1-во място ЕЛ ДОРА ЕООД 8,00 

 2-ро място ИНФОМЕД ЕООД 7,93 

ОП № 18 1-во място БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД 8,51 

 2-ро място ДИК МЕДТЕХ ЕООД 7,95 

ОП № 19 1-во място МЕДКОНСУЛТИНГ ЕООД 9,20 

ОП № 20 1-во място АВЛ СОФИЯ ЕООД 9,00 

ОП № 21 1-во място ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД 10,00 

 2-ро място ЕЛ ДОРА ЕООД 8,28 

 3-то място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 7,47 

ОП № 22 1-во място ДИК МЕДТЕХ ЕООД 8,00 

ОП № 23 1-во място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 10,00 

ОП № 24 1-во място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 9,00 

ОП № 25 1-во място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 8,60 

 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и подписан от всички членове 
на комисията на 10.07.2018 г. 

 
 

Комисия: 
 
Председател: ____/П/ ⃰ _______ 

 /Дарина Владова/ 
 

Членове: 
 1. ____/П/ ⃰ _______                                                  4. ___/П/ ⃰ ________ 
                     /Татяна Инчовска/                                                /проф. д-р Румен Попов/ 
 
 2. ____/П/ ⃰ _______                                                  5. ____/П/ ⃰ _______ 
 /проф. д-р Крум Кацаров/                                    /проф. инж. Иво Илиев/ 
 
 3. ____/П/ ⃰ _______                                                  6. ____/П/ ⃰ _______ 
  /инж. Георги Янчев/                                             /Ива Паунова/ 
 
 

 
⃰  Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 


