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Утвърждавам, 
      (П)* 

Димитър Стоянов 
Главен секретар на президента 

на Република България          

Дата: 12.08.2020 г. 

 
ДОКЛАД 

от работата на комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-49/ 16.07.2020 г., изменена със 
Заповед № ЛС-11-58/10.08.2020 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“ 2019-2020 г.“ 

I. Обща информация 
С Решение № ЛС-11-32 от 08.06.2020 г. е открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения 
– бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2019-2020 г.“, 
разделена на 17 обособени позиции. След направени предложения за промени на основание 
чл. 100, ал. 2 от ЗОП от потенциални участници в процедурата с Решение № ЛС-11-39 от 
18.06.2020 г. е прекратена обособена позиция № 16 „Набор за хирургични инструменти за 
деца“.  

След изтичане на определения в решението срок със Заповед № ЛС-11-49/ 
16.07.2020 г. на главния секретар на президента е назначена комисия за разглеждане, 
оценяване и класиране на офертите, подадени в гореописаната процедура в състав:  

Председател:  
           Даринка Георгиева Владова – съветник по благотворителната инициатива 

„Българската Коледа“, Администрация на президента; 

Членове:   
1. Миглена Манолова Пеева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“, 

Администрация на президента; 
2. полк. доц. д-р Иван Константинов Попиванов, д.м. – началник на катедра „Военна 

медицина“ в МБАЛ-София, ВМА;  
3. проф. Кириен Цветанов Кьосев, д.м. – началник на клиника „II Коремна хирургия“ 

в МБАЛ-София, ВМА; 
4. проф. инж. Иво Цветанов Илиев – Технически университет – гр. София; 

5. инж. Георги Христов Янчев – началник на отдел по медицинска техника и 
комуникационни системи в Централната администрация на ВМА; 

6. инж. Анна Иванова Кръстева-Андонова – началник сектор „Медицинска техника“ 
в отдел по медицинска техника и комуникационни системи в Централната администрация 
на ВМА,  

В хода на работа, поради настъпила обективна невъзможност за двама от членовете 
на комисията да изпълняват задълженията си във връзка с участието им в комисията, с нова 
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Заповед № ЛС-11-58/ 10.08.2020 г. на главния секретар на президента назначи следните 
нови членове: 

- Елена Славова-Овчарова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в 
Администрация на президента за член на комисията на мястото на проф. инж. Иво Цветанов 
Илиев – Технически университет – гр. София;  

- проф. д-р Евелина Христова Одисеева, д.м.  – началник на клиника „Интензивно 
лечение“ в МБАЛ – София, ВМА, за член на комисията на мястото на проф. д-р Кириен 
Цветанов Кьосев, д.м. – началник на клиника „II Коремна хирургия“ в МБАЛ – София, 
ВМА. 
 Други промени в състава, сроковете и задачите на комисията не са извършвани. 

След запознаване със списъка с участниците в процедурата, председателят и 
членовете на комисията, включително и новият член, подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 
от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, 
председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, 
поради което комисията работи в посочените по-горе състави. 

За участие в процедурата в деловодството на Администрацията на президента в 
определения срок – до 17:30 ч. на 15.07.2020 г., са постъпили 13 (тринадесет) оферти, както 
са посочени по-горе. 

№ Вх. №, дата, час Подател на офертата Забележка 
 

1. Вх. № 02-08-44 (8) 13.07.2020 г. 
12:53:19 ч. 

МЕДИЛОН ООД ОП № 8 

2. Вх. № 02-08-44 (9) 14.07.2020 г. 
10:52:34 ч. 

ДАРИС МС  ЕООД ОП № 11 

3. Вх. № 02-08-44 (10) 14.07.2020 г. 
12:02:23 ч. 

ИЛАН МЕДИЦИНСКА 
АПАРАТУРА ООД 

ОП № 2,  
ОП № 4,  
ОП № 17 

4. Вх. № 02-08-44 (11) 14.07.2020 г. 
14:16:48 ч. 

ИНФОМЕД ЕООД ОП № 2 

5. Вх. № 02-08-44 (12) 15.07.2020 г. 
10:19:24 ч. 

ДРЕГЕР МЕДИКАЛ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД 

ОП № 10,  
ОП № 12 

6. Вх. № 02-08-44 (13) 15.07.2020 г. 
10:41:38 ч. 

СИКОНИКС ГРУП ЕООД ОП № 3 

7. Вх. № 02-08-44 (14) 15.07.2020 г. 
11:12:22 ч. 

ТРИМЕД ООД ОП № 13,  
ОП № 15 

8. Вх. № 02-08-44 (15) 15.07.2020 г. 
11:58:02 ч. 

БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД ОП № 7 

9. Вх. № 02-08-44 (16) 15.07.2020 г. 
12:50:06 ч. 

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 
АД 

ОП № 2 

10. Вх. № 02-08-44 (17) 15.07.2020 г. 
14:10:31 ч. 

СОЛОМЕД ЕООД ОП № 14 

11. Вх. № 02-08-44 (18) 15.07.2020 г. 
14:21:45 ч. 

ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД ОП № 7,  
ОП № 8,  
ОП № 14 

12.  Вх. № 02-08-44 (19) 15.07.2020 г. 
14:32:27 ч. 

АГАРТА ЦМ ЕООД ОП № 6 

13. Вх. № 02-08-44 (20) 15.07.2020 г. 
16:43:36 ч. 

 СИНМЕД БЪЛГАРИЯ 
ООД 

ОП № 1 
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По обособени позиции № 5 и № 9 няма постъпили оферти. 

II. Работен процес 
1. На 16.07.2020 г. в 09:30 ч. в сградата на Администрацията на президента на 

Република България, бул. „Дондуков” 2 комисията проведе открито заседание за отваряне 
на постъпилите оферти. На заседанието присъстваха упълномощени представители на 
участниците, които се вписаха в присъствен лист. Представители на средствата за масово 
осведомяване не се явиха. 

Председателят на комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване. 
Оповести тяхното съдържание и провери наличието на отделни запечатани пликове с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията подписаха техническите 
предложения на участниците и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Председателят предложи на присъстващите представители да подпишат пликовете с надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническите предложения на друг участник.  

Действията на комисията са подробно описани в Протокол № 1/ 22.07.2020 г. от 
работата на комисията. 

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията. 

 2. Комисията продължи своята работа в закрити заседания в периода 16.07 -
22.07.2020 г. като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствието им с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 
установи, че всички участници са представили необходимите документи за доказване 
съответствието си с изискванията към личното им състояние и критериите за подбор и ги 
допуска до разглеждане на техническите им предложения.  

3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
участниците, чиито оферти отговарят на изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя. Установи се, че следните участници не са приложили 
официален документ, издаден от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), от който е 
видно, че предлаганата апаратура, 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, съгласно предоставена от ИАЛ/ EUDAMRD 
информация, а именно:  

3.1. БТЛ ИНЪДСТРИЙЗ АД, подал оферта по ОП № 7; 

3.2. СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД, подал оферта по ОП № 1. 
Този официален документ е изискан от възложителя съгласно раздел VII, т. 2.6.5 от 

Документацията за участие и представлява неразделна част от техническото предложение 
към офертата за участие по тази обособена позиция, поради което комисията не разглежда 
и не оценява техническите предложения от офертите на тези участници по посочените 
обособени позиции на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП. 

Комисията допуска до разглеждане и оценяване на офертите на следните участници 
по съответните обособени позиции: 

1. МЕДИЛОН ЕООД за участие по ОП № 8; 
2.  ДАРИС-МС ЕООД за участие по ОП № 11; 

3.  ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД за участие по ОП № 2; № 4 и № 17; 
4.  ИНФОМЕД ЕООД за участие по ОП № 2; 

5.  ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД за участие по ОП № 10 и № 12; 
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6.  СИКОНИКС ГРУП ЕООД за участие по ОП № 3; 
7.  ТРИМЕД ООД за участие по ОП № 13 и № 15; 

8.  СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД за участие по ОП № 2; 
9.  СОЛОМЕД ЕООД за участие по ОП № 14; 

10. ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД за участие по ОП № 7; № 8 и № 14; 
11. АГАРТА-ЦМ ЕООД за участие по ОП № 6. 

4. Комисията извърши оценяване на параметрите от техническите предложения на 
допуснатите участници, съгласно методиката от документацията за участие. Конкретните 
предложения на участниците, начина на формиране на точките по показатели „Гаранционен 
срок – П2“ и „Допълнителни предложения – П3“, както и мотиви на комисията, са 
представени в Приложение № 1 към Протокол № 2/ 28.07.2020 г. 
 5. След извършване на горните действия комисията взе единодушно решение да 
отвори ценовите предложения на допуснатите участници и насрочи открито заседание за 
отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 31.07.2020 г. от 09:30 ч. 

Съобщението за датата и часа и отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ е публикувано на профила на купувача на възложителя на 28.07.2020 г., с което 
е изпълнена разпоредбата на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП. 

6. На 31.07.2020 г. от 09:30 ч. се проведе публично заседание за отваряне на ценовите 
предложения на участниците. На заседанието присъстваха представители на участниците, 
които се вписаха в присъствен лист. Представители на средствата за масово осведомяване 
не се явиха. 

Комисията обяви резултатите от оценяването по техническите параметри, след което 
пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците по реда на подаване на 
офертите и оповести предлаганите от тях единични цени без ДДС. 

Действията на комисията и предложените от участниците цени са посочени в 
Протокол № 3/ 31.07.2020 г.  

С отварянето и обявяването на всички ценови предложения на участниците, 
допуснати до този етап на процедурата, приключи публичната част от заседанието на 
комисията. 

7. Комисията проведе закрито заседание за разглеждане на ценовите предложения 
на участниците и установи, че всички ценови предложения на участниците са оформени и 
изготвени правилно и съдържат всички необходими реквизити и предложения. Комисията 
констатира, че отговарят на изискванията на възложителя. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията извърши проверка за наличие на 
предложения с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 
на останалите участници.  

При проверката се установи, че по-благоприятни с повече от 20 на сто от средната 
стойност на предложенията на останалите участници е ценовото предложение на ИЛАН 
МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД за участие в доставката на ОП № 2. 

Писмо до този участник с искане за представяне на подробна писмена обосновка е 
изпратено по електронна поща на посочения от него електронен адрес на 31.07.2020 г., 
която в законовоопределения срок в Администрацията на президента е постъпил плик с 
обосновка от участника. 

След запознаване подробно с обстоятелствата, изложени в представената писмена 
обосновка и извършена преценка по отношение на тяхната пълнота и обективност относно 
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обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, комисията прие писмените обосновки и допусна до 
оценка офертата на този участник. Подробни мотиви за приемането са изложени в Протокол 
№ 4/ 11.08.2018 г. от работата на комисията. 

8. 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. 

Ценовите предложения на участниците, получените оценки по съответните 
показатели за оценка, както и комплексната оценка са посочени в Протокол № 4/ 
11.08.2020 г. от работата на комисията. 

III. С оглед гореизложеното и в съответствие с изготвените протоколи, комисията: 

1. Предлага за отстраняване от участие в процедурата: 
1.1. офертата на БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД по ОП № 7 на основание чл. 107, т. 2, 

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

Не е представен официален документ, издаден от Изпълнителна агенция по 
лекарствата (ИАЛ), от който е видно, че предлаганата апаратура, 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, съгласно 
предоставена от ИАЛ/ EUDAMRD информация. 

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.  

1.2. офертата на СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД по ОП № 1 на основание чл. 107, т. 
2, буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, 
със следния мотив: 

Не е представен официален документ, издаден от Изпълнителна агенция по 
лекарствата (ИАЛ), от който е видно, че предлаганата апаратура, 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, съгласно 
предоставена от ИАЛ/ EUDAMRD информация. 

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.  

2. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 

ОП № Място Участник Компл. 
оценка – т. 

ОП № 2    

 1-во място „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА“ ООД 8,80 

 2-ро място „ИНФОМЕД“ ЕООД 7,21 

 3-то място „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД 6,48 

ОП № 3    

 1-во място „СИКОНИКС ГРУП“ ЕООД 8,00 

ОП № 4    

 1-во място „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА“ ООД 8,80 
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ОП № 6    

 1-во място „АГАРТА-ЦМ“ ЕООД 8,00 

ОП № 7    

 1-во място „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД 8,20 

ОП № 8    

 1-во място „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД 8,40 

 2-ро място „МЕДИЛОН“ ООД 6,86 

ОП № 10    

 1-во място „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 8,80 

ОП № 11    

 1-во място „ДАРИС – МС“ ЕООД 8,00 

ОП № 12    

 1-во място „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 9,20 

ОП № 13    

 1-во място „ТРИМЕД“ ООД 8,00 

ОП № 14    

 1-во място „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД 9,51 

 2-ро място „СОЛОМЕД“ ЕООД 8,00 

ОП № 15    

 1-во място „ТРИМЕД“ ООД 8,40 

ОП № 17    

 1-во място „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА“ ООД 9,00 

 
3. Предлага на възложителя да сключи договори за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - 
бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2019-2020 г.“, 
разделена на 25 обособени позиции, с класираните на първо място участници по 
съответните обособени позиции, както следва: 

ОП № Изпълнител 

ОП № 2 „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА“ ООД 

ОП № 3 „СИКОНИКС ГРУП“ ЕООД 

ОП № 4 „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА“ ООД 

ОП № 6 „АГАРТА-ЦМ“ ЕООД 

ОП № 7 „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД 

ОП № 8 „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД 

ОП № 10 „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

ОП № 11 „ДАРИС – МС“ ЕООД 
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ОП № 12 „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

ОП № 13 „ТРИМЕД“ ОО 

ОП № 14 „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ООД 

ОП № 15 „ТРИМЕД“ ООД 

ОП № 17 „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА“ ООД 

 
4. Предлага на възложителя да прекрати процедурата по обособени позиции, както 

следва: 
4.1. ОП № 5 – на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради това, че по тази 

обособена позиция не е подадена нито една оферта. 
4.2. ОП № 9 – на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради това, че по тази 

обособена позиция не е подадена нито една оферта. 
 4.3. ОП № 1 – на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, поради това, че по тази 

обособена позиция няма оферта, която да отговаря на предварително определените условия. 
 

Настоящият доклад се състави на 11.08.2020 г. на основание чл. 60 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП и се подписа от всички членове на комисията, които са 
участвали в различните етапи от нейната работа, с което се удостоверяват извършените от 
тях действия, отразени в съответните протоколи. 

 
Докладът, заедно с всички протоколи и документи, изготвени в хода на 

процедурата, както и цялата документация се представя на възложителя за утвърждаване. 
 

Комисия: 
 
Председател:    (П)* 

 /Дарина Владова/ 
 
 

Членове: 
1. (П)*      2. (П)* 
/Миглена Манолова/     /полк. доц. д-р Иван Попиванов, д.м./ 
 
3. (П)*      4._ (П)* 
/проф. Кириен Кьосев, д.м./    /проф. инж. Иво Илиев/ 

5. (П)*      6. (П)* 
/инж. Георги Янчев/   /инж. Анна Кръстева-Андонова/ 
 
7**. (П)*      8**. (П)* 

/Елена Славова-Овчарова/   /проф. д-р Евелина Одисеева д.м./ 
 
 
*Подписите са заличени на основание разпоредбите на ЗЗЛД 
 
** Член на комисията от 10.08.2020 г. 


