
ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА 
НА ТРИ КОМПЛЕКТА УРЕДИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТКРИТО ЗА НУЖДИТЕ НА 3 

ФИЛИАЛА НА „СБР-НК" ЕАД " 

На 01.06.2015 г., от 15:00 ч., в гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, ет. 3, в открито 
заседание започна работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на три комплекта уреди за 
рехабилитация на открито за нуждите на 3 филиала на „СБР-НК" ЕАД", в отговор на 
Публична покана, публикувана на Портала за обществени поръчки на 20.05.2015 г. с ID 
9041932 

Комисията е назначена със Заповед от 01.06.2015 г. на прокуриста на „СБР - НК" ЕАД в 
състав: 
Председател: д-р Пламен Пелтешки - директор дирекция „Медицински дейности" 
Членове: инж. Роман Райчев - експерт „Обществени поръчки" 

Станислава Михайлова — правоспособен юрист 
Резервен член: Красимир Котов - координатор филиали 

В обявения в публичната покана срок - до 16:00 ч. на 29.05.2015 г. са постъпили оферти от 
следните участници: 

1. „Данко Системс" ООД, вх. № 20-84/28.05.2015 г., 09:45 ч. 

Председателят на комисията откри публичното заседание в 15:00 ч. След запознаване с 
Регистъра на постъпилите оферти председателят и членовете на комисията попълниха 
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

При отваряне на офертите не присъства представител на участника, подал оферта. 

Комисията отвори подадената оферта, като провери за съответствие с изискванията на чл. 
101в, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и на възложителя. Комисията констатира, че единствената 
подадена оферта е представена в запечатан непрозрачен плик. Комисията провери 
съответствието на съдържанието на плика с приложения от участника списък. 

Комисията оповести ценовото предложение на единствения участник, подал оферта по 
обществената поръчка: Участникът „Данко Системс" ООД е предложил цена за изпълнение 
на обществената поръчка: 48 300.00 (четиридесет и осем хиляди и триста) лева без ДДС. 

След извършването на тези действия комисията приключи публичната част на заседанието в 
15:15 ч. 

На 02.06.2015 г., в 15:30 ч., в гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, ет. 3 продължи работата 
на комисията, която провери съответствието на офертата на участника „Данко Системс" 
ООД с изискванията на възложителя, поставени в публичната покана. 



Участникът „Данко Системс" ООД е представил в офертата си следните документи: 
1. Данни за лицето, което прави предложението (по образец); 
2. Техническо предложение (по образец); 
3. Ценово предложение (по образец); 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 т.1 и т.5 от ЗОП (по образец); 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители (по образец); 
7. Списък на изпълнените през последните три години считано от датата на подаване на 
офертата доставки еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на 
стойностите, датите и получателите (по образец), заедно с доказателства за извършените 
доставки - удостоверения, издадени от получателите; 
8. Описание на техническото оборудване и декларация, че участникът разполага с 
материална база и технически възможности за изпълнение на изпълнение на предмета на 
поръчката; 
9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 

При прегледа на техническото предложение на участника „Данко Системс" ООД комисията 
установи, че предложените уреди за рехабилитация на открито притежават технически 
характеристики в съответствие с изискванията на Техническите спецификации. 

Комисията установи, че участникът „Данко Системс" ООД е представил всички изискани от 
възложителя документи и информация и отговаря на заложените в документацията 
изисквания. Комисията допуска офертата на „Данко Системс" ООД до оценяване и 
класиране. 

Комисията оцени офертата на допуснатия до оценяване и класиране участник - „Данко 
Системс" ООД съгласно методиката за оценка. 

Комисията оцени офертата на допуснатия до оценяване и класиране участник по показателя 
„Техническо предложение" (Птп) по следния начин: 

Участник Мотиви Оценка 

„Данко Системс" 
ООД 

Направено е пълно и подробно описание на всеки от 
предложените уреди за рехабилитация. Посочени са 
болестите, за които са предназначени уредите. Описани 
са пълно и детайлно функционалните характеристики и 
технологичната реализация на всеки от уредите -
предмет на поръчката - посочени са резултатите, които 
се постигнат при използването на уредите; представени 
са снимки на позите, които трябва да заемат пациентите 
при използването на всеки от уредите; посочено е 
детайлно за кои части на тялото са предназначени 
упражненията с всеки от оферираните уреди. От 
подробно описаните функционалности на уредите е 
видно, че те могат да служат по предназначението си и 
да постигнат целените резултати 

50 точки 



Оценката на участника „Данко Системс" ООД по Показателя „Техническо предложение" 
(Птп) е 50 точки. 

Участникът „Данко Системс" ООД е предложил цена за изпълнение на обществената 
поръчка в размер на: 48 300.00 (четиридесет и осем хиляди и триста) лева без ДДС. Тъй като 
офертата на участника „Данко Системс" ООД е единствената подадена оферта по 
обществената поръчка, комисията приема предложената от участника обща цена за 
изпълнение на поръчката за най-ниската такава. Оценката на участника по показателя „Цена" 
се изчисли, както следва: 

Цмин х 50 48 300 х 50 
Пц = = = 50 

Цуч 48 300 

Оценката на участника „Данко Системс" ООД по Показателя „Цена" (Пц) е 50 точки. 

Комисията изчисли комплексната оценка на участника „Данко Системс" ООД съгласно 
методиката за оценка по следния начин: КОО = Пц + Птп = 50 + 50 = 100 

Участникът „Данко Системс" ООД получава комплексна оценка 100 точки. 

Класирането на участниците е: 

Участник Комплексна оценка Място 
„Данко Системс" ООД 100 т. 1-во 

Работата на комисията приключи в 16:30 ч. на 02.06.2015 г. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр, който е неразделна част от цялата 
документация. Протоколът ще бъде представен на възложителя за утвърждаване. 

КОМИСИЯ: 

Председател: д-р Пламен Пелтешки _ 

Членове: инж. Роман Райчев 

Станислава Михайлова 


