
 

 

 



 

На заседанието на комисията не присъства представител на 

участника. 

2. „Шьоли - оптикс”ООД - Панагюрище, с вх.№ I-01-468/17.02.2015 

г., 10:30 ч. 

На заседанието на комисията не присъства представител на 

участника. 

3. „Елпак-Лизинг” ЕООД - Варна, с вх.№ I-01-476/18.02.2015 г., 

10:30 ч. 

На заседанието на комисията не присъства представител на 

участника. 

 

Членовете на Комисията, след получаване на списъка с участниците, 

попълниха декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП за отсъствието на 

пречки за назначаването им, както и за поемане на задължение да пазят в 

тайна обстоятелствата, станали им известни във връзка с работата на 

Комисията. 

 

I. Отваряне на офертите, обявяване на ценовите 

предложения и допускане до разглеждане им. 

Комисията пристъпи към отварянето на плика с офертите и към 

проверка на съответствието й с изискванията посочени в публичната 

покана  и изискванията на ЗОП, като констатира следното: 

1. Представената оферта и документи към нея на „ЕЛ-ДОРА” ЕООД–

София и „Шьоли - оптикс”ООД - Панагюрище отговарят на предварително 

обявените от възложителя условия и са представени всички изискуеми 

документи. 

 2. Представената оферта и документи към нея на „Елпак-Лизинг” 

ЕООД - Варна не отговаря на предварително обявените от възложителя 

условия и не са представени всички изискуеми документи, а именно: 

** не е представен сертификат ISO 9001:2008 – система за управление 

на качество на производителя на предлаганите стоки.  

В Изисквания за изпълнение на поръчката/раздел от публичната 

покана/ е посочено, че участникът следва да представи: Сертификати: ISO 

9001:2008 – система за управление на качество на производителя на 

предлаганите стоки(копия, заверено с подпис и печат от участника, 

придружени с превод на български език).    

        ** не е представена декларация, че през гаранционния срок 

участникът ще поемеме всички разходи – транспорт, труд, резервни части 

и др. на доставените стоки, посочени в техническите спецификации.  

       В Изисквания за изпълнение на поръчката/раздел от публичната 

покана/ е посочено, че участникът следва да представи декларация, че през 

гаранционния срок участникът ще поемеме всички разходи – транспорт, 



труд, резервни части и др. на доставените стоки, посочени в техническите 

спецификации.  

        Така представената оферта е непълна и неотговаря на 

изискванията на възлложителя. 

Съгл. чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага за отстраняване от 

участие в процедурата участник, който е представил, оферта която е 

непълна или не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя.  

   Въз основа на проверката комисията РЕШИ:  

 ДОПУСКА до участие подадената оферта от  „ЕЛ-ДОРА” ЕООД–

София и „Шьоли - оптикс”ООД - Панагюрище. 

          На осн. чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията ПРЕДЛАГА за 

отстраняване от участие в процедурата и недопуска до разглеждане 

подадената оферта на „Елпак-Лизинг” ЕООД – Варна. Мотиви: не е 

представен сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качество 

на производителя на предлаганите стоки (копия, заверено с подпис и печат 

от участника, придружени с превод на български език) и не е представена 

декларация, че през гаранционния срок участникът ще поемеме всички 

разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на доставените стоки, 

посочени в техническите спецификации. Така представената оферта е 

непълна и неотговаря на изискванията на възлложителя. 

        Комисията съобщи ценовите предложения. Техническите и ценовите 

предложения не са подписани от представители на участниците, поради 

липсва на присъстващи такива.  

 

ІІ. Съдържание и направени предложения на допуснатите 

участници, както следва:  

  1. Предложени условия от „ЕЛ-ДОРА” ЕООД–София, както следва:  

   - предлага: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на 

комплект за оперативна хистерорезекция за обучение на лекари 

специалисти в областта на гинекологията, включващ пълната 

окомплектовка, съгласно техническите изисквания, и обучение на 

персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен. 

    - общата стойност е в размер на 23 977.70.00лв. без ДДС, с вкл. 

всички транспортни разходи до място на доставка, инсталация и въвеждане 

в експлоатация; 

    -  гаранционнен срок – 24 месеца; 

         - срок на доставка – до 4/четири/ работни дни; 

         - срок на валидност на офертата – 90/деветдесет/ календарни дни. 

 

2.  Предложени условия от „Шьоли - оптикс”ООД - 

Панагюрище, както следва:  



      - предлага: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на 

комплект за оперативна хистерорезекция за обучение на лекари 

специалисти в областта на гинекологията, включващ пълната 

окомплектовка, съгласно техническите изисквания, и обучение на 

персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен. 

    - общата стойност е в размер на 21 394.82лв. без ДДС, с вкл. всички 

транспортни разходи до място на доставка, инсталация и въвеждане в 

експлоатация; 

    -  гаранционнен срок – 24 месеца; 

         - срок на доставка – до 30/тридесет/ работни дни; 

          - срок на валидност на офертата – 60/шестдесет/ календарни 

дни. 

ІІІ. Разглеждане и оценяване на допуснатите оферти:  

Комисията пристъпи към оценяване на офертата,  съгласно 

изискванията на възложителя, посочени в публичната покана критерий за 

оценка е  икономически най-изгодната оферта съобразена със следните 
показатели и тяхната относителна тежест: 1. Обща цена – до 65т. /по 

формула/; 2. Срок на доставка, инсталиране и пускане в експлоатация 

- до 25т. /по формула/ и 3. Гаранционен срок – до 10т. /по формула/.  
Комисията извърши оценяването на офертата, както следва: 

 

№ Участник 

Обща цена 

К1 
маx. 65т. 

Срок на 

доставка 

К2 

маx. 25т. 

Гаранционен 

срок 

К3 

маx. 10т. 

Общо 

1. 

 

„ЕЛ-ДОРА” 

ЕООД–София  

 

57.98т. 25т. 10т. 92.98т. 

2. 

 

„Шьоли - 

оптикс”ООД - 

Панагюрище  

 

65т. 3.33т. 10т. 78.33т. 

 

Съгласно методиката оценяването се извършва на базата на 

комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели: К1- 

предложена цена/по формула/,  К2 –срок на доставка, инсталиране и 

пускане в експлоатация/по формула/ и К3 –гаранционен срок /по 

формула/. 

Ккомпл.  = К1 + К2 + К3. 

Максималният брой точки е 100. На първо място се класира 

предложението, получило най-висока комплексна оценка Ккомпл. 

 



 


