
 
Р Е П У Б Л И К А     Б Ъ Л Г А Р И Я  

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н А  П Р Е З И Д Е Н Т А  
 

 
 

З А П О В Е Д  
№ ЛС – 11 –  63   

13.07.2018 г. 
 

На основание Указ № 53 от 23.01.2017 г. на президента на Република България, 
чл. 106, ал. 6 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и утвърден на 13.07.2018 г. 
доклад от работата на комисията, назначена със Заповед № ЛС-11-54/ 29.05.2018 г. и изм. 
със Заповед № ЛС-11-59/ 27.06.2018 г. на главния секретар на президента на Република 
България, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 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.“, разделена на 25 обособени позиции, открита с Решение № ЛС-11-34 от 
20.04.2018 г. и публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00990-
2018-0001, установих, че процедурата е проведена при спазване на целите, реда и 
условията, регламентирани в ЗОП и Правилника за прилагането му. 

След като се запознах с представените ми доклад и протоколи от работата на 
комисията (Протокол № 1/ 01.06.2018 г., Протокол № 2/ 15.06.2018 г., Протокол № 3/ 
25.06.2018 г., Протокол № 4/ 29.06.2018 г. и Протокол № 5/ 10.07.2018 г.), установих, че 
комисията е работила в съответствие с изискванията на закона, при спазване принципите 
на публичност и прозрачност и е осигурила равнопоставеност, недопускане на 
дискриминация, свободна и лоялна конкуренция на всички участници. Комисията е 
разгледала офертите на участниците, като е проверила съответствието им с предварително 
обявените в обявлението и документацията за участие условия и ги е оценила съгласно 
определения критерий за възлагане: „Оптимално съотношение качество/цена“. Комисията 
е класирала участниците в процедурата по степента на съответствие на офертите им с 
предварително обявените от възложителя условия. 

Като взех предвид резултатите от разглеждането и оценяването на подадените 
оферти в процедурата и класирането на участниците, извършено от комисията, 

Р Е Ш И Х: 
1. Обявявам класирането на участниците по обособени позиции, както следва: 

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 
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 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 

 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 
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2. Определям за изпълнители на обществената поръчка участниците, класирани на 
първо място по съответните обособени позиции, както следва: 

 

По ОП № Класиран на 1-во място участник 

ОП № 1 ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 

ОП № 2 ЛАБИТЕХ ЕООД 

ОП № 3 ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

ОП № 4 ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД 

ОП № 5 ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 

ОП № 6 МЕДИКОСЕРВИЗ ООД 

ОП № 8 МЕДИЛОН ЕООД 

ОП № 9 МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД 

ОП № 11 МЕДИКОСЕРВИЗ ООД 

ОП № 12 АГАРТА-ЦМ ЕООД 

ОП № 13 ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 

ОП № 16 ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 

ОП № 17 ЕЛ ДОРА ЕООД 

ОП № 18 БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД 

ОП № 19 МЕДКОНСУЛТИНГ ЕООД 

ОП № 20 АВЛ СОФИЯ ЕООД 

ОП № 21 ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД 

ОП № 22 ДИК МЕДТЕХ ЕООД 

ОП № 23 ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 

ОП № 24 ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 

ОП № 25 ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 

 
3. Отстранявам участниците по обособени позиции на основания и с мотиви, както 

следва: 
3.1. офертата на МЕДИКОСЕРВИЗ ЕООД по ОП № 9 на основание чл. 107, т. 1, 

предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, за това че участникът не е 
изпълнил условие, посочено в документацията със следния мотив: 

В офертата си участникът е представил плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ по обособена позиция № 9, който е незапечатан и прозрачен и може да се 
установи направеното ценово предложение. Това е в противоречие, както с чл. 47, ал. 3 от 
ППЗОП, така и с раздел VII, т. 1.8 и т. 2.7 от документацията за участие в процедурата. 

 

3.2. офертата на БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД по ОП № 22 на основание чл. 107, т. 2, 
буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, 
със следните мотиви: 



4 

В техническото си предложение участникът е предложил медицинско 
оборудване, което е в производствената листа на производителя от 2007 г. Това не отговаря 
на изискването и условието на възложителя, заложено в раздел II, т. 1.2 от документацията 
за участие.  

Не е приложен ЕС сертификат за съответствие от нотифициран орган. В 
представената декларация от производителя е декларирано съответствието с Директива 
93/42 ЕИО и се посочено наличието на СЕ маркировка. Предложеният апарат е от клас IIb 
и за него е необходимо да бъде издаден сертификат от оторизиран орган, който е и изискан 
от възложителя съгласно раздел VII, т. 2.6.4. от документацията за участие. 

 
3.3. офертата на ИНФОМЕД ЕООД по ОП № 21 на основание чл. 107, т. 2, буква 

„а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, със 
следния мотив: 

В техническото си предложение участникът е предложил медицинско 
оборудване, което е в производствената листа на производителя от 2009 г. Това не отговаря 
на изискването и условието на възложителя, заложено в раздел II, т. 1.2 от документацията 
за участие.  

 
3.4. офертата на ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по ОП № 11 на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, 
със следния мотив: 

Не са представени СЕ сертификат от нотифициран орган, както и декларация за 
съответствие от производителя за предложената в техническото предложение апаратура.  

Участникът е представил декларация за съответствие от производителя за 
определен модел медицинска апаратура, който по Директива 93/42/ЕИО е класифициран 
като клас I, без измервателни функции. На това основание е приложена и декларация от 
участника, че за продуктите, класифицирани като клас I по Директивата, не се изисква СЕ 
сертифициране от нотифициран орган.  

Изискванията на възложителя по техническа спецификация и предлаганата от 
участника система за анализ на движението и походката се състои от три части – безжична 
система, сензори и софтуер, т.е. системата е с измервателни функции и като такава излиза 
извън обхвата на класификацията по клас I съгласно Директива 93/42/ЕИО, съответно и 
необходим и ЕС сертификат за съответствие от нотифициран орган.  

Липсата на описаните сертификати е в противоречие с изискванията на 
възложителя съгласно раздел VII, т. 2.6.3. и т. 2.6.4. от документацията за участие. 

 
3.5. офертата на ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по ОП № 12 на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, 
със следния мотив: 

Не е представен документ от ИАЛ, от които да е видно, че за цялата система или за 
отделните негови части няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за 
инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или 
изтеглени партиди през последните две години. 

Към техническото предложение участникът е представил документ от ИАЛ, 
касаещ единствено определени модели пациентски монитори, а не за цялата система за 
транскутанен кръвно-газов мониторинг или за други нейни части. Документът е изискан от 
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участника допълнително. Въз основа на искането, извършено от комисията, участникът е 
приложил молба до ИАЛ с дата 22.06.2018 г. с искане за издаване на посочения документ, 
като е описан и очакван срок за издаването му.  

Липсата на документ от ИАЛ, касаещ предлагания апарат е в противоречие с 
изискването на възложителя, съгласно раздел VII, т. 2.6.5. от документацията за участие.  

 
3.6. офертата на ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по ОП № 19 на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, 
със следния мотив: 

Не са представени документи доказващи по безспорен начин съвместимостта на 
предлагания от участника апарат с наличния рентгенов апарат Primax – PMX, модел IMX – 
3B, каквото е изискването на възложителя. 

В т. 19.21 от Таблицата за съответствие, приложение към техническото 
предложение в графа „Предложение“ участникът е преписал изискването на възложителя. 
В графа „Документация на производителя“ е посочена страница от каталог. От 
представените документи и дадените от участника допълнителни разяснения не може да 
установи по безспорен начин съвместимостта на предлагания от участника апарат с 
наличния рентгенов апарат Primax – PMX, модел IMX – 3B, наличен при бенефициента и 
възможността за интеграция със системата за съхранение и пренос на изображения (PACS) 
при бенефициента, каквото е изискването на възложителя. 

Налице е несъответствие между зададените минимални изисквания от възложителя 
и функционалните възможности на апарата. Предвид посоченото, предложението по тази 
позиция не отговаря на минималното изискване на възложителя, заложено в техническата 
спецификация за ОП № 19 – раздел II, т. 4.19, подточка 19.21 от документацията за участие. 

 
3.7. офертата на ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по ОП № 20 на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, 
със следния мотив: 

Апаратът е предназначен за възрастни и деца над 14 години, което не отговаря на 
изискванията на възложителя. 

От представените документи към техническото предложение не може да се 
установи възрастовата граница за лицата, за които е предназначен апарата. От участника е 
изискано и постъпило разяснение, според което предлаганият апарат е предназначена за 
възрастни и деца, при условие, че анатомията им позволява ползването на велоергометър. 

Благотворителната инициатива „Българската Коледа“ осигурява апаратура за детски 
клиники в страната за лечение/рехабилитация на нуждаещи се в детска възраст, т.е. от 0 до 
18 години. Темата на петнадесетото издание (2017–2018 г.) е посочена ясно в 
документацията за обществената поръчка – „В подкрепа на спасения детски живот“, като 
насочва своите усилия да осигури продължителното лечение и активната рехабилитация на 
деца от 0 до 18 г. 

Невъзможността за използване на апарата по предназначение от деца под 14-
годишна възраст е в противоречие с предварително обявените условия на поръчката. 

 
4. Прекратявам на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по следните 

обособени позиции, за които не са постъпили оферти за участие, а именно: 

4.1. ОП № 7 „Комплект апарати за раздвижване на горен и долен крайник“; 
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4.2. ОП № 10 „Тренажор с електронно управление за лечение на спастични 
състояния при деца“; 

4.3. ОП № 14 „Монитор за проследяване композиционния състав на тялото“; 

4.4. ОП № 15 „Осмометър“. 

 
5. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящата заповед да се изпрати на 

участниците и публикува в профила на купувача, ведно с доклада и протоколите от работата 
на комисията. 

 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача: 
https://www.president.bg/cat165/1095/dostavka-medicinsko-oborudvane-BG-Koleda-2017-
2018.html  

 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Комисията за защита на 
конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, в 10-дневен срок от получаването й, съгласно 
чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

 

 
 

      П/П * 
 

 
Димитър Желязков Стоянов 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 
 
 
* Подписът и печатът са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


