
П Р О Т О К О Л № 3 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ, ПОЧИСТВАЩИ, И 
ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД 

Днес, 17.02.2015 г., от 13:30 ч., в сградата на „Специализирани болници по рехабилитация -
Национален комплекс" ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, се състоя открито заседание 
на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Доставка на дезинфектанти, почистващи и перилни препарати за нуждите на „Специализирани 
болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, разделени в 3 (три) обособени 
позиции, уникален № 00120-2014-0004 в регистъра на АОП, открита с Решение № РД-09-
99/01.10.2014 г. 

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-99-1/12.11.2014 г. на 
изпълнителния директор на „Специализирани болници по рехабилитация - Национален 
комплекс" ЕАД, в състав: 
Председател: Яна Кашилска-Петкова - директор на „СБР-НК" ЕАД - Филиал „Баня, 
Карловско". 
Членове: 1. д-р Атанас Бучков — директор на „СБР — НК" ЕАД — Филиал 
„Нареченски бани"; 

2. Валентин Кръстев - правоспособен юрист, външен член. 
Резервни: 1. Игна Михайлова - организатор стопански дейности/управление 
на собствеността в „СБР - НК" ЕАД; 

2. Красимир Котов - координатор стопански дейности в „СБР -
НК" ЕАД. 

I. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ДРУГИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

На откритото заседание присъстваха упълномощени представители на следните участници: за 
„Медицинска техника инженеринг" ООД - Преслав Костов, за „Дезинфектанти" ЕООД -
Александър Каменов. Комисията провери представителната власт на присъстващите 
представители на участниците. 

Комисията оповести резултатите от работата си до момента, включително оценяването по 
показателя „Техническо предложение" на допуснатите участници по обособени позиции. 

II. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията отвори Пликове № 3 от офертите на допуснатите участници по обособени позиции и 
оповести предлаганите цени както следва: 

По обособена позиция № 1; 
„Медицинска техника инженеринг" ООД: 40 169,80 (четиридесет хиляди сто шестдесет и девет 
лева и осемдесет стотинки) без ДДС. 



„Дезинфектанти" ЕООД: 46 675 (четиридесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и пет лева) 
без ДДС. 
„Соломед" ООД: 40 468,50 (четиридесет хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и петдесет 
стотинки) без ДДС. 

По обособена позиция № 2: 
„Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД: 62 492 (шестдесет и две хиляди четиристотин 
деветдесет и два лева) без ДДС. 
„Медицинска техника инженеринг" ООД: 252 440 (двеста петдесет и две хиляди четиристотин и 
четиридесет лева) без ДДС. 
„Соломед" ООД: 263 637 (двеста шестдесет и три хиляди шестстотин тридесет и седем лева) без 
ДДС. 

По обособена позиция № 3: 

„Соломед" ООД: 11 835 (единадесет хиляди осемстотин тридесет и пет лева) без ДДС. 

Откритото заседание приключи в 13:55 ч. 

III. ОБОСНОВКИ 
На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП с писмо, изпратено по факс на 17.02.2015 г., комисията изиска 
писмена обосновка на предлаганите цени по обособена позиция № 2 от участника „Хигиенно-
медицинска индустрия" ЕООД. С писмо, получено на 18.02.2015 г., участникът представи 
исканата обосновка. 
На 25.02.2015 г. комисията разгледа представената писмена обосновка от участника 
„Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД и констатира следното: участникът не е 
предложил реална обосновка на образуването на цените. Посочил е схематично определени 
обстоятелства, които по съществото си не представляват оригинално техническо решение. 
Посочените от участника обстоятелства не са обективни и не става ясно по какъв начин му 
дават такова предимство, че да оферира над три пъти по-ниска цена от останалите 
участници. Въз основа на това, на основание чл. 70, ал. 3, предложение второ от ЗОП 
комисията не приема обосновката на предлаганата цена по обособена позиция № 2 на 
участника „Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД и предлага на възложителя да го 
отстрани от участие в процедурата. 

IV. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КЛАСИРАНЕ 

На проведено на 20.03.2015 г. закрито заседание комисията оцени ценовите предложения по 
обособени позиции, като приложи предварително обявената методика, както следва: 

По обособена позиция № 1: 

1. Офертата на участника „Медицинска техника инженеринг" ООД се оценява по следния начин: 
40 169,80x60 

Пц = = 60 
40 169,80 

По показателя „Цена": 60 точки. 



По показателя „Техническо предложение": 40 точки (от Протокол № 2). 
ОБЩО: 100 точки 

2. Офертата на участника „Дезинфектанти" ЕООД се оценява по следния начин: 

40 169,80x60 
Пц = = 51,64 

46 675 
По показателя „Цена": 51,64 точки. 
По показателя „Техническо предложение": 28 точки (от Протокол № 2). 
ОБЩО: 79,64 точки. 

3. Офертата на участника „Соломед" ООД се оценява по следния начин: 
40 169,80x60 

Пц = = 59,56 
40 468,50 

По показателя „Цена": 59,56 точки. 
По показателя „Техническо предложение": 25 точки (от Протокол № 2). 
ОБЩО: 84,56 точки. 

КЛАСИРАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 
Първо място: „Медицинска техника инженеринг" ООД: 100 точки. 
Второ място: „Соломед" ООД: 84,56 точки. 
Трето място: „Дезинфектанти" ЕООД: 79,63 точки. 
Комисията предлага на възложителя да сключи договор по обособена позиция № 1 с класирания 
на първо място участник „Медицинска техника инженеринг" ООД. 

По обособена позиция № 2: 

1. Офертата на участника „Медицинска техника инженеринг" ООД се оценява по следния начин: 
252 440 х 60 

Пц = = 60 
252 440 

По показателя „Цена": 60 точки. 
По показателя „Техническо предложение": 40 точки (от Протокол № 2). 
ОБЩО: 100 точки. 

2. Офертата на участника „Соломед" ООД се оценява по следния начин: 
252 440 х 60 

Пц = — - = 57,45 
263 637 

По показателя „Цена": 57,45 точки. 
По показателя „Техническо предложение": 16 точки (от Протокол № 2). 
ОБЩО: 73,45 точки. 

КЛАСИРАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 
Първо място: „Медицинска техника инженеринг" ООД: 100 точки. 



Второ място: „Соломед" ООД: 73,45 точки. 
Комисията предлага на възложителя да сключи договор по обособена позиция № 2 с класирания 
на първо място участник „Медицинска техника инженеринг" ООД. 

По обособена позиция № 3: 

На първо място по предварително обявения критерий „най-ниска цена" се класира единственият 
участник, подал оферта, която отговаря на изискванията на възложителя: „Соломед" ООД. 

КЛАСИРАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 
Първо място: „Соломед" ООД. 
Комисията предлага на възложителя да сключи договор по обособена позиция № 3 с класирания 
на първо място участник „Соломед" ООД. 

Комисията приключи работата си на 20.03.2015 г. и предаде всички протоколи заедно с цялата 
документация на възложителя. 

КОМИСИЯ: 

Председател (Яна Кашилска-Петкова) 

Членове: (д-р Атанас Бучков) 

Ух (Валентин Кръстев) 


