
ПРОТОКОЛ №3 
 

 

        На 30.05.2018 г. от 11:00 часа, комисия, определена със   Заповед 

№256/04.05.2018г. на  началник отделение при РЦТХ Варна , по заместване съгласно  

Заповед №231/27.04.2018г. на директора на РЦТХ Варна,  в състав: 

         Председател: Д-р заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД-  началник отделение при 

РЦТХ варна 

         Членове:1. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - правоспособен юрист  

                        2. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - счетоводител при РЦТХ Варна 

 

            се събра на закрито заседание със задача да разгледа и оцени офертите, събрани 

чрез публикуване на Обява за събиране на оферти по реда на чл.187 и сл. от Закона за 

обществените поръчки , с предмет: „Периодични доставки осъществени чрез 

покупка по заявка на прогнозни количества и видове  реагенти за 

имунохематологични изследвания на пациенти и  медицински консумативи за 

нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 позиции”. 

            

        С оглед изпълнението на изискванията на ЗОП и ППЗОП,  Председателят на 

комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват 

всички членове на комисията откри заседанието. 

 

         Комисията установи , че с писмо изх.№363/21.05.2018г е изискала от участника 

„Елпак- лизинг“ ЕООД , по отношение ценовото предлежение за първа позиция,  да 

представи подробна писмена ,обосновка , съгласно чл.72, , ал.1 от ЗОП 

         Искането е получено от участника на 22.05.2018г., съгласно известие за доставяне. 

        В дадения на участника срок с вх.№377/28.05.2018г. при РЦТХ Варна , участникът 

е депозирал писмена обосновка. 

         На основание чл.72, ал.3 от ЗОП комисията пристъпи към оценка на получената от 

участника  обосновка по отношение на пълнота  и обективност относно 

обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава  участника: 

        Участника е представил следното обосновка: 

        Икономически особености: 

        При изготвяне на предложението сме се придържали към зададената от 

Възложителя спецификация. 

        Специално за този търг сме подбрали тези производители и изделия , които 

отговарят на изискванията на техническото задание, при които цената на еденица е най- 

ниска. 

        Предложено техническо решение 

        Дружеството е официално оторизиран представител за България за предложените 

продукти на фирмата производител. 

       Директната доставка от производител, без допълнителни посредници по веригата , 

води до постигане на минимална цена на стоката. Специалните договорености с 

производителя позволяват предлагането на тези изделия на преференциална за 

България цена. 

       Оферирните от дружеството изделия съответстват на Европейските норми и са 

маркирани със знак „СЕ“ . Посоченият производител работи по система за управление 

на качеството  ISO 9001: 2000. 



       „Елпак – лизинг“ ЕООД също е сертифицирана по ISO 9001: 2000 за внос, 

разпространение и сервиз на медицинско оборудване, обзавеждане и апаратура, 

инструменти и консумативи и притежава разрешение от ИАЛ за търговия на едро с 

медицински изделия. 

 

        Изключително благоприятни условия, с които дружеството разполага: 

        За процедурата провеждана от Възложителя, допълнително сме договорили с 

производителя специални тръжни цени. За нашите партньори и клиенти ние винаги се 

опитваме да направим възможно най- добрите предложения , свеждайки финансовота 

страна на предложенията ни до границата на рентабилността. Покривайки цялата 

територия на  Република България с изключително широк спектър от оборудване, 

стратегията на дружеството е да работи с максимален брой клиенти , с максимално 

широк спектър от оборудване на минимална печалба. Вярваме, че така помагаме в 

максимална степен на нашите клиенти и партньори. Надяваме се, че с нашата търговска 

коректност и перфектен професионализъм печелим все повече доверието на нашите 

клиенти.  

        Към тези специални тръжни цени, договорени с производителите, дружеството е 

начислило минимална надценка, която да покрие разходите по доставка до болницата. 

       Дружеството има възможността да осъществи изключителна икономичност при 

изпълнение на обществената поръчка. Наличието на собствен специализиран транспорт 

и собствени офиси и складови бази в страната позволяват доставките да се извършват с 

минимални разходи. 

 

       Оригиналност на предложеното от дружеството решение за организация на 

изпълнението на обществената поръчка. 

       Дружеството разполага със собствена материална база. Всички офиси, складове и 

друго оборудване са собственост на Елпак- лизинг ЕООД . Не се дължат наеми. 

Фирмата зползва собствен финансов ресурс и не ползва в своята работа банкови и 

други кредити, които да оскъпяват с лихвите си предлаганите стоки. 

       Фирмата разполага със собствени транспортни средства, извършващи регулярни 

курсове в цялата страна и може да осъществява доставки без допълнително оскъпяване. 

       

       Спазване на задълженията по чл.115 от ЗОП 

       При изпълнение на договора за обществената поръчка , дружеството ще спазва 

всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби 

на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение №10 

от ЗОП (подробно изброени конвенции). 

       

       Държавна помощ: 

      Елпак- лизинг ЕООД не получава и няма да получава държавна помощ. 

 

       След разглеждане на така направената обосновка,  Комисията приема, че описаните 

от участника изключително благоприятни условия за извършване на доставките и  за 

начина на образуване на предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката са 

пълни и обективни. 

 

        С оглед на изложените от комисията по-горе мотиви и на основание чл.72, 

ал.3 от ЗОП комисията единодушно реши, че приема представената от „Елпак- 



лизинг“ ЕООД обосновка за начина на формиране на предложената цена за 

изпълнение на обособена позиция №1. 

 

       На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП комисията единодушно класира допуснатите  

участниците с оглед определения от Възложителя критерий „Най- ниска цена“ по 

позиции, както следва: 

Относно първа позиция: 

На първо място: 

Участникът „Елпак- лизинг“ ЕООД , при предложена цена в размер на 7985,00 лева без 

ДДС , с включен ДДС в размер на 8582,00  лева 

На второ място: 

Участникът „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД при предложена цена в размер на 9780,35 

лева без ДДС , с включен ДДС в размер на 11736,42 лева 

На трето място: 
Участникът „Елта 90М“ ООД , при предложена цена в размер на  10115,00 лева без 

ДДС , с включен ДДС в размер на 12138,00 лева 

 

Относно втора позиция: 

На първо място: 

Участникът „Елпак- лизинг“ ЕООД, при предложена цена в размер на  1380,70  лева без 

ДДС , с включен ДДС в размер на 1656,84 лева 

 

Относно трета позиция: 

Няма класирани участници, предвид липсата на депозирана оферта от евентуални 

участници. 

 

Относно четвърта позиция: 

На първо място: 

Участникът „Елпак- лизинг“ ЕООД, при предложена цена в размер на  57,40  лева без ДДС , 

с включен ДДС в размер на 68,88  лева 

 

Относно пета  позиция: 

На първо място: 

Участникът „Елпак- лизинг“ ЕООД, при предложена цена в размер на  196,25  лева без ДДС 

, с включен ДДС в размер на 235.50  лева 

 

Относно шеста   позиция: 

На първо място: 

Участникът „Булмар МЛ“ ООД при предложена цена в размер на 16800,00 лева без ДДС , 

с включен ДДС в размер на 20160,00  лева 

 

Относно седма   позиция: 

На първо място: 

Участникът „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД, при предложена цена в размер на 6838,00 

лева без ДДС , с включен ДДС в размер на 8205,60 лева 

 

Относно осма   позиция: 

На първо място: 

Участникът „Булмар МЛ“ ООД, при предложена цена в размер на 10500,00  лева без ДДС , с 

включен ДДС в размер на 12600,00 лева 



 

Относно девета   позиция: 

Няма класирани участници, предвид липсата на допусната до участие оферта. 

 

       За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

 

       Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, протокол от 04.05.2018г  

и приложения към него и протокол от 18.05.2018г. и приложения към него заедно с 

цялата документация по разглежданата обществена поръчка на .30.05.2018г. 

        

 Председател:    Д-р заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД- подписано и заличено на 

основание чл.2 от ЗЗЛД 

                    Членове:       1. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД- подписано и заличено 

на основание чл.2 от ЗЗЛД 

                                           2. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД- подписано и заличено 

на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

  УТВЪРДИЛ: - подписано и заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД/печат 

д-р  заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

Възложител и Директор на РЦТХ Варна 
30.05..2018г 


