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УТВЪРЖДАВАМ: _/п/ заличен съгл. чл.37 ЗОП, във вр. с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС)20016/679 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ 

ДИРЕКТОР НА РЗИ- БУРГАС 

дата: 09.09.2020 г. 
  

 

 

 

                                                П Р О Т О К О Л   
                         

                   по чл. 192, ал.4  от ЗОП и чл. 97, ал. 6 от ППЗОП 

  

 
 Днес, 10.07.2020 г. в 11:00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 120, 

ет.5, конферентна зала,  на основание чл. 192, ал.4  от Закона за обществените поръчки във вр. 

с чл. 97, ал.6 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед   № РД-11-13/10.07.2020 г. на Директора на 

РЗИ- Бургас, се събра комисия в състав: 

  Председател: д-р Мариана Кофинова–  Главен секретар на РЗИ-Бургас; 

Членове: 

1. Веселина Петрова- директор на Дирекция „Профилактика на болестите и промоция 

на здравето”; 

2. Багряна Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и правен”, 

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

3. д-р Николай Милтиядов- началник на отдел "Радиационен контрол" към Дирекция 

"Обществено здраве"; 

4. д-р Катя Язаджиева- главен експерт "Контрол на лечебни заведения за болнична 

помощ и инспектор по наркотични вещества" в отдел „Планиране и контрол на медицинските 

дейности“, Дирекция „Медицински дейности“; 

 

Комисията се събра, за да отвори и разгледа подадените оферти за избор на изпълнител 

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява ID 9099822 

по реда на Глава 26- та от ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуги, 

включващи изпълнение на дейности по Национална програма за превенция на хроничните 

незаразни болести 2014-2020г, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, 

организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на 

дебелото и правото черво, съставляващи съответно дейности по т. 2.1.3., т. 2.2.3 и т. 2.3.3 от 

раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и 

провеждане на обучения на следните целеви групи - обучение на жени с фамилна анамнеза 

(първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата; обучение на полово 

активни жени за необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от 
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специалист и обучение на лицата с фамилен колоректален карцином за необходимостта от 

провеждане на хемокулт - тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год., съответно 

съставляващи дейности по т. 2.1.1, т.2.2.1 и т. 2.3.1 от раздел III от Работна програма, 

Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г., разпределени в три обособени позиции“. 

Председателят на Комисията разясни на всички членове, че съгласно § 131, ал.3 от ПЗР 

на ЗОП и чл. 1, т.2, б “а“ от ПМС № 332/ 13.12.2019 г., към настоящата обществена поръчка се 

прилага редът за възлагане, действащ до 01.11.2019 г. 

 

 І. Списък на участниците, подали оферти:  

 Председателят на комисията получи списъка с участниците.   

Предложение за участие в процедурата са направили следните участници: 

 „ДКЦ Свети Георги Победоносец“ ЕООД, адрес: гр. Бургас, ул. „Ванче 

Михайлов“ №1. Офертата е подадена в 15:40 ч. на 09.07.2020 г. и е с входящ 

номер от електронната системата за документооборота в РЗИ-Бургас № 26-01-

10/09.07.2020 г. 

 „Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. 

Бургас, бул. „Ст. Стамболов“ №73, ет.7, ст.4 /хирургичен корпус/. Офертата е 

подадена в 15:41 ч. на 09.07.2020 г. и е с входящ номер от електронната 

системата за документооборота в РЗИ-Бургас № 26-01-11/09.07.2020 г. 

 „ДКЦ Ел Масри“ ООД, адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур“ бл.158. Офертата е 

подадена в 15:54 ч. на 09.07.2020 г. и е с входящ номер от електронната 

системата за документооборота в РЗИ-Бургас № 26-01-12/09.07.2020 г. 

Комисията установи, че са предадени 3 /три/ броя запечатани непрозрачни пликове, 

върху които е отразено: наименование на участник, адрес, телефон, факс и e-mail за 

кореспонденция на подателя, лице за контакт, входящ номер на офертата от деловодния 

електронен регистър на РЗИ-Бургас,  наименование на поръчката и обособена позиция.  

След като се запознаха с наименованието на участниците в процедурата по реда на 186 

от ЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, че по 

отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Председателят на 

комисията обяви на членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки един 

етап от процедурата, следва да направят съответното ново деклариране. 

На заседанието на комисията присъства представител на следния  участник: 

 За „Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД- Дарина Андреева Стоянова 

– пълномощник на проф. д-р Христо Бозов- управител на „КОЦ-Бургас“ ЕООД. 

На публичната част на заседанието на комисията не присъстваха представители на 

средствата за масово осведомяване.  

Комисията констатира, че всички 3 оферти на участниците са постъпили в срок, в 

запечатени непрозрачни пликове, които са с ненарушена цялост. Предложения, постъпили 

след крайния срок- няма. 

Преди отваряне на пликовете с оферти, всички членове на комисията се запознаха с 

утвърдената от директора на РЗИ-Бургас документация за участие в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26-та от ЗОП, с 

предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности 

по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г, насочени 

към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за 

рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво, съставляващи 

съответно дейности по т. 2.1.3., т. 2.2.3 и т. 2.3.3 от раздел III от Работна програма, 

Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на обучения на 

следните целеви групи - обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия родство-майка 

сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата; обучение на полово активни жени за необходимостта 

от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист и обучение на лицата с 

фамилен колоректален карцином за необходимостта от провеждане на хемокулт - тест чрез 

профилактичен преглед при лица над 50 год., съответно съставляващи дейности по т. 2.1.1, 



 

 

т.2.2.1 и т. 2.3.1 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г., 

разпределени в три обособени позиции“. 

ІІ. Отваряне на предложенията на участниците: 

Комисията определи реда за разглеждане на офертите: по реда на тяхното входиране. 

 

Оферта на „ДКЦ Свети Георги Победоносец“ ЕООД с вх. № 26-01-10/09.07.2020 г.  
При отваряне на офертата председателят на комисията оповести съдържанието на 

офертата, както следва: 

-Административни сведения за участника, ведно със списък на приложените 

документи; 

-Декларация по чл. 192, ал.3 ЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;  

-Декларация по чл. 192, ал.3 ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП; 

-Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

-Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП;  

-Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

-Декларация за автономност на офертата; 

-Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

-Техническо предложение, съдържащо:  

-Предложения за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя по обособена позиция №1, по обособена 

позиция №2 и по обособена позиция №3  

-Декларации за съответствие с критериите за подбор по обособена позиция №1 по 

обособена позиция №2 и по обособена позиция №3  

-Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 

На основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участниците. Присъстващия участник на „КОЦ-Бургас“ ЕООД 

беше поканен да се подпише на техническото предложение на този участника. 

 

Оферта на „Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД с вх. № 26-01-

11/09.07.2020 г. 

При отваряне на офертата председателят на комисията оповести съдържанието на 

офертата, както следва: 

-Административни сведения за участника, ведно със списък на приложените 

документи; 

-Декларация по чл. 192, ал.3 ЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;  

-Декларация по чл. 192, ал.3 ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП; 

-Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

-Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП;  

-Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

-Декларация за автономност на офертата; 

-Техническо предложение, съдържащо:  

-Предложения за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя по обособена позиция №1, по обособена 

позиция №2 и по обособена позиция №3;  

-Декларации за съответствие с критериите за подбор по обособена позиция №1 по 

обособен позиция №2 и по обособена позиция №3  

-Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 



 

 

На основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участниците. Присъстващия участник на „КОЦ-Бургас“ ЕООД 

не се подписа, тъй като се разглежда неговата оферта.  

 

Оферта на „ДКЦ Ел Масри“ ООД с вх. № 26-01-12/09.07.2020 г. 

При отваряне на офертата председателят на комисията оповести съдържанието на 

офертата, както следва: 

-Административни сведения за участника, ведно със списък на приложените 

документи; 

-Декларация по чл. 192, ал.3 ЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;  

-Декларация по чл. 192, ал.3 ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП; 

-Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

-Декларации във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП;  

-Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

-Декларации за автономност на офертата; 

-Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

-Техническо предложение, съдържащо:  

-Предложения за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя по обособена позиция №1, по обособена 

позиция №2 и по обособена позиция №3  

-Декларация за съответствие с критериите за подбор по обособена позиция №1 по 

обособена позиция №2 и по обособена позиция №3  

-Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 

На основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участниците. Присъстващия участник на „КОЦ-Бургас“ ЕООД 

беше поканен да се подпише на техническото предложение на този участника. 

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието 

на комисията. Председателят закри работата на комисията.  

 

III. Разглеждане и проверка на предложенията на участниците за съответствието 

им с изискваният към личното състояние и поставените критерии за подбор. 

На 17.07.2020 г. в 14:00 ч. комисията се събра в пълен състав и пристъпи към 

разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване в деловодството на РЗИ - Бургас с 

оглед извършване на преценка за съответствието им с изискванията на възложителя, с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор както следва: 

 

Оферта на „ДКЦ Свети Георги Победоносец“ ЕООД с вх. № 26-01-10/09.07.2020 г.  

Офертата е изготвена, съгласно образците приложени към обявата. Офертата е 

надлежно подписана. Декларирани са изискванията на възложителя. Представени са всички 

изискуеми от възложителя документи.  

Преценка на съответствие с изискванията за лично състояние: От приложените 

декларации по образец комисията прецени, че участникът отговоря на изискванията поставени 

от възложителя. 

Преценка на съответствие с изискванията за правоспособност за упражняване на 

професионална дейност: 

Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция № 1, обособена позиция 

№2 и обособена позиция № 3. Участникът е декларирал съответствието с всички критерии за 

подбор с три декларации по образец- за всяка отделна позиция.  

Комисията извърши служебна справка в база данни на РЗИ – Бургас (досие на лечебно 

заведение) и установи, че участникът притежава  Удостоверение за регистрация на лечебно 

заведение за извънболнична помощ № 922/16.08.2019 г. по реда на Закона за лечебните 



 

 

заведение, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Сред медицинските 

специалности за които лечебното заведение е регистрирано са: акушерство и гинекология, 

хирургия, образна диагностика, клинична лаборатория, гастроентерология. 

Относно обособена позиция № 1 възложителят е посочил като изискване участникът да 

е регистриран по реда на Закона за лечебните заведения като лечебно заведение и да има  

вписани в удостоверението/ разрешението си следните медицински специалности: АГ и/или 

хирургия, както и Образна диагностика. Участникът удовлетворява тези изисквания. 

Комисията прецени, че участникът отговоря на изискванията поставени от Възложителя по 

обособена позиция №1. 

Относно обособена позиция №2: възложителят е посочил като изискване участникът да 

е регистриран по реда на Закона за лечебните заведения като лечебно заведение да има  

вписани в удостоверението/ разрешението си следните медицински специалности: АГ и обща 

и клинична патология. Участникът е представил декларация за участие като подизпълнител 

при изследване на цитонамазка по обособена позиция № 2 – „Медко- диагностична 

лаборатория по цитохистопатология Хипократ“ ООД. Комисията извърши служебна справка в 

база данни на РЗИ – Бургас (досие на лечебно заведение) и установи, че „Медко- диагностична 

лаборатория по цито- хистопатология Хипократ“ ООД притежава  Удостоверение за 

регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ № 707/17.02.2011 г., издадено по 

реда на Закона за лечебните заведения от РЗИ-Бургас, с предмет на дейност: обща и клинична 

патология, цитохистопатология и патоморфология. Участникът /вкл. чрез посочения от него 

подизпълнител/ удовлетворява горепосочените  изисквания. Комисията прецени, че 

участникът отговоря на изискванията поставени от Възложителя по обособена позиция №2. 

Относно  обособена позиция № 3: възложителят е посочил като изискване участникът 

да е регистриран по реда на Закона за лечебните заведения като лечебно заведение да има  

вписани в удостоверението/ разрешението си следните медицински специалности: 

гастроентерология и/или хирургия и клинична лаборатория. Участникът удовлетворява тези 

изисквания. Комисията прецени, че участникът отговоря на изискванията поставени от 

Възложителя по обособена позиция №3. 

Преценка на съответствие с изискванията за технически и професионални 

способности: 

По обособена позиция № 1- Участникът е декларирал съответствието с всички 

критерии за подбор с декларация образец. Участникът притежава структура по образна 

диагностика с включена рентгенова уредба за мамографии. Комисията извърши служебна 

справка в база данни в РЗИ – Бургас  и установи, че участникът притежава: Лицензия серия И-

7655, peг. № 04971, изд. на 07.12.2015г., валидна до 07.12.2020г. от Агенция за ядрено 

регулиране относно използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели на 

„ДКЦ „Св Георги Победоносец“ ЕООД с опис на източниците на генератори на рентгеново 

лъчение- мамограф и заповед № АА-0469/12.06.2017 г. на председателя на АЯР с описа на 

генератори на рентгеново лъчение включващи рентгенова уредба за мамографски 

изследвания.  

Рентгенова уредба с медицинско предназначение за мамографски изследвания на 

„ДКЦ- Св. Георги Победоносец“ ЕООД е вписана като източник на йонизиращи лъчения III 

степен на сложност в публичния Регистър, воден от РЗИ- Бургас по чл. 36, ал. 3 от Закона за 

здравето – под №  0237009407/ 06.06.2018 г. 

Въз основа на налични служебни данни в РЗИ-Бургас относно мамографския рентгенов 

апарат, комисията приема, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за 

подбор 

Участникът е посочил, че разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 7 броя лекари, ангажирани за 

изпълнение на поръчката. Тъй като не е конкретизирал  вида на медицински специалности на 

лекарите, с които участника предлага да изпълни  поръчката по обособена позиция №1, а 

възложителят е посочил конкретни изисквания относно минимален брой от 1 (един) лекар с 



 

 

придобита специалност по АГ и/или хирургия за извършване на мамологичен преглед и от 1 

(един) лекар с придобита специалност по образна диагностика. 

Комисията реши да поиска на основание чл. 97, ал.5 от ППЗОП в срок от 3 работни 

дни, участника да предостави допълнителна информация относно обособена позиция №1 

относно  медицинските специалности  на лекарите, с които предлагате да изпълните 

обществената поръчка. 

По обособена позиция № 2- Участникът е декларирал съответствието с всички 

критерии за подбор с декларация образец.  

Участникът е посочил, че разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 3 броя лекари, ангажирани за 

изпълнение на поръчката. Тъй като не е конкретизирал  вида на медицински специалности на 

лекарите, с които участника предлага да изпълни  поръчката по обособена позиция №2, а 

възложителят е посочил конкретни изисквания относно минимум 1 (един) лекар с придобита 

специалност по АГ за извършване на преглед и взимане на цитонамазка и структура по обща и 

клинична патология с минимум 1 (един) лекар с придобита специалност по обща и клинична 

патология. 

Комисията реши да поиска на основание чл. 97, ал.5 от ППЗОП в срок от 3 работни 

дни, участника да предостави допълнителна информация относно обособена позиция №2 

относно  медицинските специалности  на лекарите, с които предлагате да изпълните 

обществената поръчка. 

По обособена позиция № 3- Участникът е декларирал съответствието с всички 

критерии за подбор с декларация образец.  

Участникът е посочил, че разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 4 броя лекари, ангажирани за 

изпълнение на поръчката. Тъй като не е конкретизирал  вида на медицински специалности на 

лекарите, с които участника предлага да изпълни  поръчката по обособена позиция №3, а 

възложителят е посочил конкретни изисквания относно 1 (един) лекар с придобита 

специалност по гастроентерология и/или хирургия, който да извършва прегледа и структура 

по клинична лаборатория с минимум 1 (един) лекар с придобита специалност по клинична 

лаборатория за извършване на Хемокулт-тестът. 

Комисията реши да поиска на основание чл. 97, ал.5 от ППЗОП в срок от 3 работни 

дни, участника да предостави допълнителна информация относно обособена позиция №3 

относно  медицинските специалности  на лекарите, с които предлагате да изпълните 

обществената поръчка.  

 

Оферта на „Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД с вх. № 26-01-

11/09.07.2020 г.  

Офертата е изготвена, съгласно образците приложени към обявата. Офертата е 

надлежно подписана. Декларирани са изискванията на възложителя. Представени са всички 

изискуеми от възложителя документи.  

Преценка на съответствие с изискванията за лично състояние: От приложените 

декларации по образец комисията прецени, че участникът отговоря на изискванията поставени 

от възложителя. 

Преценка на съответствие с изискванията за правоспособност за упражняване на 

професионална дейност: 

  Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция № 1, обособена позиция 

№2 и обособена позиция № 3. Участникът е декларирал съответствието с всички критерии за 

подбор с три декларации по образец- за всяка отделна позиция.  

Комисията извърши служебна справка в база данни на РЗИ – Бургас (досие на лечебно 

заведение) и установи, че участникът притежава Разрешение за осъществяване на лечебна 

дейност № КОЦ-214/21.09.2016 г. по реда на Закона за лечебните заведения, издадено от 

Министъра на здравеопазването. Сред медицинските специалности, за които лечебното 

заведение има разрешение за дейност са: акушерство и гинекология, хирургия, образна 



 

 

диагностика, клинична лаборатория, обща и клинична патология,  гастроентерология. Сред 

структурите, в които „КОЦ-Бургас“ ЕООД лечебна дейност фигурират: отделение по 

онкологична хирургия, отделение по онкогастроентерология, отделение по онкогинекология, 

образна диагностика, отделение по клинична патология и клинична лаборатория.  

Относно обособена позиция № 1 възложителят е посочил като изискване участникът да 

е регистриран по реда на Закона за лечебните заведения като лечебно заведение и да има  

вписани в удостоверението/ разрешението си следните медицински специалности: АГ и/или 

хирургия, както и Образна диагностика. Участникът удовлетворява тези изисквания. 

Комисията прецени, че участникът отговоря на изискванията поставени от Възложителя по 

обособена позиция №1. 

Относно обособена позиция №2: възложителят е посочил като изискване участникът да 

е регистриран по реда на Закона за лечебните заведения като лечебно заведение да има  

вписани в удостоверението/ разрешението си следните медицински специалности: АГ и обща 

и клинична патология. Участникът удовлетворява тези изисквания. Комисията прецени, че 

участникът отговоря на изискванията поставени от Възложителя по обособена позиция №2. 

Относно  обособена позиция № 3: възложителят е посочил като изискване участникът 

да е регистриран по реда на Закона за лечебните заведения като лечебно заведение да има  

вписани в удостоверението/ разрешението си следните медицински специалности: 

гастроентерология и/или хирургия и клинична лаборатория. Участникът удовлетворява тези 

изисквания. Комисията прецени, че участникът отговоря на изискванията поставени от 

Възложителя по обособена позиция №3. 

Преценка на съответствие с изискванията за технически и професионални 

способности: 

По обособена позиция № 1- Участникът е декларирал съответствието с всички 

критерии за подбор с декларация образец. Участникът притежава структура по образна 

диагностика с включена рентгенова уредба за мамографии. Комисията извърши служебна 

справка в база данни в РЗИ – Бургас  и установи, че участникът притежава: Лицензия серия И-

80736, peг. № 03780, изд. на 15.08.2011г., валидна до 14.08.2021г. от Агенция за ядрено 

регулиране относно използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели на 

„Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД с опис на източниците на генератори на 

рентгеново лъчение и заповед № АА-04-35/18.03.2015 г. на председателя на АЯР с описа на 

генератори на рентгеново лъчение включващи мамограф.  

Рентгеновия апарат с медицинско предназначение –мамограф на „КОЦ-Бургас“ ЕООД 

е вписан като източник на йонизиращи лъчения III степен на сложност в публичния Регистър, 

воден от РЗИ- Бургас по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето – под №  0237004115/ 06.06.2007 г. 

Въз основа на налични служебни данни в РЗИ-Бургас относно мамографския апарат, 

комисията приема, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за 

подбор. 

Участникът е посочил, че разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 9 броя лекари, ангажирани за 

изпълнение на поръчката- 5 броя лекари със специалност хирургия и 4 бр. лекари със 

специалност образна диагностика. 

По обособена позиция № 2- Участникът е декларирал съответствието с всички критерии 

за подбор с декларация образец. Участникът  

Участникът е посочил, че разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 8 броя лекари, ангажирани за 

изпълнение на поръчката- 6 броя лекари със специалност АГ и 2 броя лекари със специалност 

обща и клинична патология.  

По обособена позиция № 3- Участникът е декларирал съответствието с всички 

критерии за подбор с декларация образец.  

Участникът е посочил, че разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 5 броя лекари, ангажирани за 



 

 

изпълнение на поръчката- 2 броя лекари с придобита специалност по гастроентерология, 2 

броя със специалност хирургия и един със специалност по клинична лаборатория. 

Извод: комисията прецени, че участникът отговаря на поставените от възложителя 

критерии за подбор по обособена позиция №1, обособена позиция №2 и обособена позиция 

№3 и пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника: 

 

Оферта на „ДКЦ Ел Масри“ ООД с № 26-01-12/09.07.2020 г. 

Офертата е изготвена, съгласно образците приложени към обявата. Офертата е 

надлежно подписана. Декларирани са изискванията на възложителя. Представени са всички 

изискуеми от възложителя документи.  

По отношение преценка на съответствие с изискванията за лично състояние: От 

приложените декларации по образец комисията прецени, че участникът отговоря на 

изискванията поставени от възложителя. 

Преценка на съответствие с изискванията за правоспособност за упражняване на 

професионална дейност: 

Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция № 1, обособена позиция 

№2 и обособена позиция № 3. Участникът е декларирал съответствието с всички критерии за 

подбор с три декларации по образец- за всяка отделна позиция.  

Комисията извърши служебна справка в база данни на РЗИ – Бургас (досие на лечебно 

заведение) и установи, че участникът притежава  Удостоверение за регистрация на лечебно 

заведение за извънболнична помощ № 1478/07.08.2018 г. по реда на Закона за лечебните 

заведения, издадено от РЗИ- Бургас. Сред медицинските специалности за които лечебното 

заведение е регистрирано са: акушерство и гинекология, хирургия, образна диагностика, 

клинична лаборатория. 

Относно обособена позиция № 1 възложителят е посочил като изискване участникът да 

е регистриран по реда на Закона за лечебните заведения като лечебно заведение и да има  

вписани в удостоверението/ разрешението си следните медицински специалности: АГ и/или 

хирургия, както и образна диагностика. Участникът удовлетворява тези изисквания. 

Комисията прецени, че участникът отговоря на изискванията поставени от Възложителя по 

обособена позиция №1. 

Относно обособена позиция №2: възложителят е посочил като изискване участникът да 

е регистриран по реда на Закона за лечебните заведения като лечебно заведение да има  

вписани в удостоверението/ разрешението си следните медицински специалности: АГ и обща 

и клинична патология. Участникът е представил декларация за участие като подизпълнител 

при изследване на цитонамазка по обособена позиция № 2 – „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- 

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "ЛИНА"  ЕООД. Комисията извърши служебна справка в 

база данни на РЗИ – Бургас (досие на лечебно заведение) и установи, че „СМДЛ-ЛИНА“ 

ЕООД притежава  Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична 

помощ № 849/03.06.2020 г., издадено по реда на Закона за лечебните заведения от 

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с предмет на дейност:  извършване на 

специализирани медицински изследвания - клинико-лабораторни, микробиологични, 

вирусологични,  имунологични, паразитологични; трансфузионна хематология и обща и 

клинична патология. 

Участникът /вкл. чрез посочения от него подизпълнител/ удовлетворява 

горепосочените  изисквания. Комисията прецени, че участникът отговоря на изискванията 

поставени от Възложителя по обособена позиция №2. 

Относно  обособена позиция № 3: възложителят е посочил като изискване участникът 

да е регистриран по реда на Закона за лечебните заведения като лечебно заведение да има  

вписани в удостоверението/ разрешението си следните медицински специалности: 

гастроентерология и/или хирургия и клинична лаборатория. Участникът е представил 

декларация за участие като подизпълнител при изследване хемокулт тест по обособена 

позиция № 3 – „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "ЛИНА"  

ЕООД. Комисията извърши служебна справка в база данни на РЗИ – Бургас (досие на лечебно 



 

 

заведение) и установи, че „СМДЛ-ЛИНА“ ЕООД притежава  Удостоверение за регистрация на 

лечебно заведение за извънболнична помощ № 849/03.06.2020 г., издадено по реда на Закона 

за лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с предмет на дейност: 

извършване на специализирани медицински изследвания - клинико- лабораторни, 

микробиологични, вирусологични,  имунологични, паразитологични; трансфузионна 

хематология и обща и клинична патология. Участникът /вкл. чрез посочения от него 

подизпълнител/ удовлетворява горепосочените  изисквания. Комисията прецени, че 

участникът отговоря на изискванията поставени от Възложителя по обособена позиция №3. 

Преценка на съответствие с изискванията за технически и професионални 

способности: 

По обособена позиция № 1- Участникът е декларирал съответствието с всички 

критерии за подбор с декларация образец. Участникът притежава структура по образна 

диагностика с включена рентгенова уредба за мамографии. Комисията извърши служебна 

справка в база данни в РЗИ – Бургас  и установи, че участникът притежава: Лицензия серия О, 

peг. № 5017, изд. на 28.01.2016г., валидна до 27.01.2026г. от Агенция за ядрено регулиране 

относно използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели на „ДКЦ „Св 

Георги Победоносец“ ЕООД с опис на източниците на генератори на рентгеново лъчение- 

рентгенова уредба за мамографски изследвания.  

Рентгенова уредба с медицинско предназначение за мамографски изследвания на 

„ДКЦ- Ел Масри“ ООД е вписана като източник на йонизиращи лъчения III степен на 

сложност в публичния Регистър, воден от РЗИ- Бургас по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето – 

под №  02237008842/ 18.01.2017 г. 

Въз основа на налични служебни данни в РЗИ-Бургас относно мамографския рентгенов 

апарат, комисията приема, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за 

подбор. 

Участникът е посочил, че разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 5 броя лекари, ангажирани за 

изпълнение на поръчката- както следва: 2 броя лекари със специалност АГ, 1 бр. лекар със 

специалност хирургия и 2 бр. лекари със специалност образна диагностика. 

Извод: комисията прецени, че участникът отговаря на поставените от възложителя 

критерии за подбор по обособена позиция №1. 

По обособена позиция № 2- Участникът е декларирал съответствието с всички 

критерии за подбор с декларация образец.  

 Участникът е посочил, че разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 4 броя лекари, ангажирани за 

изпълнение на поръчката. Тъй като не е конкретизирал  вида на медицински специалности на 

лекарите, с които участника предлага да изпълни  поръчката по обособена позиция №2, а 

възложителят е посочил конкретни изисквания относно минимум 1 (един) лекар с придобита 

специалност по АГ за извършване на преглед и взимане на цитонамазка и структура по обща и 

клинична патология с минимум 1 (един) лекар с придобита специалност по обща и клинична 

патология. 

Комисията реши да поиска на основание чл. 97, ал.5 от ППЗОП в срок от 3 работни 

дни, участника да предостави допълнителна информация относно обособена позиция №2 

относно  медицинските специалности  на лекарите, с които предлагате да изпълните 

обществената поръчка. 

По обособена позиция № 3- Участникът е декларирал съответствието с всички критерии 

за подбор с декларация образец.  

Участникът е посочил, че разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 2 броя лекари, ангажирани за 

изпълнение на поръчката. Тъй като не е конкретизирал  вида на медицински специалности на 

лекарите, с които участника предлага да изпълни  поръчката по обособена позиция №3, а 

възложителят е посочил конкретни изисквания относно 1 (един) лекар с придобита 

специалност по гастроентерология и/или хирургия, който да извършва прегледа и структура 



 

 

по клинична лаборатория с минимум 1 (един) лекар с придобита специалност по клинична 

лаборатория за извършване на Хемокулт -тестът. 

Комисията реши да поиска на основание чл. 97, ал.5 от ППЗОП в срок от 3 работни дни, 

участника да предостави допълнителна информация относно обособена позиция №3 относно  

медицинските специалности  на лекарите, с които предлагате да изпълните обществената 

поръчка.  

Връзка с извънредна епидемична обстановка, със заповед № РД-11-15/31.07.2020 г. 

срокът на работа на комисията е удължен до 31.08.2020 г. 

 

 На  12.08.2020 г. комисията,  свикана от председателя, продължи своята работа в пълен 

състав. Председателят докладва, че са постъпили следните писмени разяснения от: 

- д-р Костадин Партенов- управител на „ДКЦ Свети Георги Победоносец“ ЕООД с вх.  

№ 26-01-10-2/31.07.2020 г. 

- д-р Димитър Бошев- управител на „ДКЦ Ел Масри“ ООД с вх. № 26-01-12-2/31.07.2020 

г.; 

 Комисията пристъпи към разглеждане: 

С писмо вх. № 26-01-10-2/31.07.2020 г. от страна на „ДКЦ Свети Георги Победоносец“ 

ЕООД  се посочват поименно лекарите с  притежавана от тях медицинска специалност, които 

ще участват при изпълнението на обществена поръчка по обособена позиция № 1, обособена 

позиция № 2 и обособена позиция №3. Комисията след като се запозна със съдържанието на 

писмо вх. № 26-01-10-2/31.07.2020 г. приема, че участникът отговаря на поставените от 

възложителя критерии за подбор по обособена позиция №1, обособена позиция №2 и 

обособена позиция №3 относно съответствие с изискванията за технически и професионални 

способности във връзка с  минимумът от лекари с за извършване на медицинския преглед по 

съответните специалности.  

С писмо вх. № 26-01-12-2/31.07.2020 г. от страна на „ДКЦ Ел Масри“ ООД се посочват 

поименно лекарите с  притежавана от тях медицинска специалност, които ще участват при 

изпълнението на обществена поръчка по обособена позиция № 2 и обособена позиция №3. 

Комисията след като се запозна със съдържанието на писмо вх. № 26-01-12-2/31.07.2020 г. 

приема, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по 

обособена позиция №2 и обособена позиция №3 относно съответствие с изискванията за 

технически и професионални способности във връзка с  минимумът от лекари със специалност 

за извършване на медицинския преглед по съответните позиции.   

 

На 24.08.2020 г. в 15:00 ч. комисията,  свикана от председателя, продължи своята работа 

в пълен състав. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения и класиране 

съгласно поставените от възложителя критерии и посочената методика за оценка по 

съответните обособени позиции на допуснатите участници, както следва: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1- Допуснати до оценка и класиране са 3бр. оферти от 

участници, които декларират в техническите си предложения, че ще изпълняват дейностите по 

позиция №1, както следва: 

- „ДКЦ Свети Георги Победоносец“ ЕООД 

Показател за оценка:1-7 броя лекари специалисти, ангажирани с изпълнение на поръчката; 

Показател за оценка:2- 3 броя специализирани кабинети, в които ще се извърши дейността; 

Показател за оценка:3 -Работно време за осъществяване на дейностите: 08:00 до 17:00ч. 

Показател за оценка:4- участникът не предлага изпълнение в интервал след 17:00 ч. до 21:00ч.; 

Комисията пристъпи към оценка съгласно методиката: 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), където: 

КО-комплексна оценка; 

к1- коефициент за тежест на критерий №1-2; 

х1 - брой лекари над изискуемия минимум до 5-ия /петия/ - 3; 

к2- коефициент за тежест на критерий №2-3; 



 

 

х2-брой специализирани кабинети на територията на лечебното заведение, 

които ще се изпълнява поръчката до 5 /петия/-3; 

к3- коефициент за тежест на критерий №3-2; 

х3- брой (астрономически) часове за работно време в интервала от 08:00ч.до17:00ч. на 

специализираните кабинети-9;  

к4- коефициент за тежест на критерий №4-3; 

х4- брой (астрономически) часове за работно време в интервала след 17:00ч. до 21:00 часа на 

специализираните кабинети-0; 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5.x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), 

КО = 2 ( 5 +3)+ 3 ( 5 .  3)+ 2 ( 9)+ 3 (2 .0), 

КО = 16+45+18+0 

КО =79  т. 

- „Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД 

Показател за оценка:1-9 броя лекари специалисти, ангажирани с изпълнение на поръчката; 

Показател за оценка:2- 3 броя специализирани кабинети, в които ще се извърши дейността; 

Показател за оценка:3 -Работно време за осъществяване на дейностите: 08:00 до 17:00ч. 

Показател за оценка:4- участникът предлага изпълнение в интервал от 17:00 ч. до 21:00ч.; 

Комисията пристъпи към оценка съгласно методиката: 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), където: 

КО-комплексна оценка; 

к1- коефициент за тежест на критерий №1-2; 

х1 - брой лекари над изискуемия минимум до 5-ия /петия/ - 5; 

к2- коефициент за тежест на критерий №2-3; 

х2-брой специализирани кабинети на територията на лечебното заведение, които ще се 

изпълнява поръчката до 5 /петия/-3; 

к3- коефициент за тежест на критерий №3-2; 

х3- брой (астрономически) часове за работно време в интервала от 08:00ч.до17:00ч. на 

специализираните кабинети-9;  

к4- коефициент за тежест на критерий №4-3; 

х4- брой (астрономически) часове за работно време в интервала след 17:00ч. до 21:00 часа на 

специализираните кабинети-4; 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5.x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), 

КО = 2 ( 5 +5)+ 3 ( 5 .  3)+ 2 ( 9)+ 3 (2 .4), 

КО = 20+45+18+24 

КО =107 т. 

-„ДКЦ Ел Масри“ ООД 

Показател за оценка:1-5 броя лекари специалисти, ангажирани с изпълнение на поръчката; 

Показател за оценка:2- 4 броя специализирани кабинети, в които ще се извърши дейността; 

Показател за оценка:3 -Работно време за осъществяване на дейностите: 08:00 до 17:00ч. 

Показател за оценка:4- участникът предлага изпълнение в интервал от 17:00 ч. до 21:00ч.; 

Комисията пристъпи към оценка съгласно методиката: 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), където: 

КО-комплексна оценка; 

к1- коефициент за тежест на критерий №1-2; 

х1 - брой лекари над изискуемия минимум до 5-ия /петия/ - 3; 

к2- коефициент за тежест на критерий №2-3; 

х2-брой специализирани кабинети на територията на лечебното заведение, които ще се 

изпълнява поръчката до 5 /петия/-4; 

к3- коефициент за тежест на критерий №3-2; 

х3- брой (астрономически) часове за работно време в интервала от 08:00ч.до17:00ч. на 

специализираните кабинети-9;  

к4- коефициент за тежест на критерий №4-3; 



 

 

х4- брой (астрономически) часове за работно време в интервала след 17:00ч. до 21:00 часа на 

специализираните кабинети-4; 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5.x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), 

КО = 2 ( 5 +3)+ 3 ( 5 .  4)+ 2 ( 9)+ 3 (2 .4), 

КО = 16+60+18+24 

КО =118 т. 

Предвид горните резултати комисията извърши следното класиране по обособена позиция № 

1: 

1-во място: „ДКЦ Ел Масри“ ООД с 118 т. 

2-ро място: „КОЦ-Бургас“ ЕООД с 107 т. 

3-то място: „ДКЦ Свети Георги Победоносец“ ЕООД с 79 т. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2- Допуснати до оценка и класиране са 3бр. оферти от 

участници, които декларират в техническите си предложения, че ще изпълняват дейностите по 

позиция №2, както следва: 

- „ДКЦ Свети Георги Победоносец“ ЕООД 

Показател за оценка:1-3 броя лекари специалисти, ангажирани с изпълнение на поръчката; 

Показател за оценка:2- 2 броя специализирани кабинети, в които ще се извърши дейността; 

Показател за оценка:3 -Работно време за осъществяване на дейностите: 08:00 до 17:00ч. 

Показател за оценка:4- участникът не предлага изпълнение в интервал след 17:00 ч. до 21:00ч.; 

Комисията пристъпи към оценка съгласно методиката: 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), където: 

КО-комплексна оценка; 

к1- коефициент за тежест на критерий №1-2; 

х1 - брой лекари над изискуемия минимум до 5-ия /петия/ - 1; 

к2- коефициент за тежест на критерий №2-3; 

х2-брой специализирани кабинети на територията на лечебното заведение, които ще се 

изпълнява поръчката до 5 /петия/-2; 

к3- коефициент за тежест на критерий №3-2; 

х3- брой (астрономически) часове за работно време в интервала от 08:00ч.до17:00ч. на 

специализираните кабинети-9;  

к4- коефициент за тежест на критерий №4-3; 

х4- брой (астрономически) часове за работно време в интервала след 17:00ч. до 21:00 часа на 

специализираните кабинети-0; 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5.x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), 

КО = 2 ( 5 +1)+ 3 ( 5 .  2)+ 2 ( 9)+ 3 (2 .0), 

КО = 12+30+18+0 

КО =60 т. 

- „Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД 

Показател за оценка:1-8 броя лекари специалисти, ангажирани с изпълнение на поръчката; 

Показател за оценка:2- 2 броя специализирани кабинети, в които ще се извърши дейността; 

Показател за оценка:3 -Работно време за осъществяване на дейностите: 08:00 до 17:00ч. 

Показател за оценка:4- участникът предлага изпълнение в интервал от 17:00 ч. до 21:00ч.; 

Комисията пристъпи към оценка съгласно методиката: 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), където: 

КО-комплексна оценка; 

к1- коефициент за тежест на критерий №1-2; 

х1 - брой лекари над изискуемия минимум до 5-ия /петия/ - 5; 

к2- коефициент за тежест на критерий №2-3; 

х2-брой специализирани кабинети на територията на лечебното заведение, които ще се 

изпълнява поръчката до 5 /петия/-2; 

к3- коефициент за тежест на критерий №3-2; 



 

 

х3- брой (астрономически) часове за работно време в интервала от 08:00ч.до17:00ч. на 

специализираните кабинети-9;  

к4- коефициент за тежест на критерий №4-3; 

х4- брой (астрономически) часове за работно време в интервала след 17:00ч. до 21:00 часа на 

специализираните кабинети-4; 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5.x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), 

КО = 2 ( 5 +5)+ 3 ( 5 .  2)+ 2 ( 9)+ 3 (2 .4), 

КО = 20+30+18+24  

КО =92 т. 

-„ДКЦ Ел Масри“ ООД 

Показател за оценка:1-4 броя лекари специалисти, ангажирани с изпълнение на поръчката; 

Показател за оценка:2- 2 броя специализирани кабинети, в които ще се извърши дейността; 

Показател за оценка:3 -Работно време за осъществяване на дейностите: 08:00 до 17:00ч. 

Показател за оценка:4- участникът не предлага изпълнение в интервал от 17:00 ч. до 21:00ч.; 

Комисията пристъпи към оценка съгласно методиката: 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), където: 

КО-комплексна оценка; 

к1- коефициент за тежест на критерий №1-2; 

х1 - брой лекари над изискуемия минимум до 5-ия /петия/ - 2; 

к2- коефициент за тежест на критерий №2-3; 

х2-брой специализирани кабинети на територията на лечебното заведение, които ще се 

изпълнява поръчката до 5 /петия/-2; 

к3- коефициент за тежест на критерий №3-2; 

х3- брой (астрономически) часове за работно време в интервала от 08:00ч.до17:00ч. на 

специализираните кабинети-9;  

к4- коефициент за тежест на критерий №4-3; 

х4- брой (астрономически) часове за работно време в интервала след 17:00ч. до 21:00 часа на 

специализираните кабинети-0; 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5.x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), 

КО = 2 ( 5 +2)+ 3 ( 5 .  2)+ 2 ( 9)+ 3 (2 .0), 

КО = 14+30+18+0 

КО = 62 т. 

Предвид горните резултати комисията извърши следното класиране по обособена позиция № 

2: 

1-во място: „КОЦ-Бургас“ ЕООД с 92 т. 

2-ро място: „ДКЦ Ел Масри“ ООД с 62 т. 

3-то място: „ДКЦ Свети Георги Победоносец“ ЕООД с 60 т. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3- Допуснати до оценка и класиране са 3бр. оферти от 

участници, които декларират в техническите си предложения, че ще изпълняват дейностите по 

позиция №3, както следва: 

- „ДКЦ Свети Георги Победоносец“ ЕООД 

Показател за оценка:1-4 броя лекари специалисти, ангажирани с изпълнение на поръчката; 

Показател за оценка:2- 2 броя специализирани кабинети, в които ще се извърши дейността; 

Показател за оценка:3 -Работно време за осъществяване на дейностите: 08:00 до 17:00ч. 

Показател за оценка:4- участникът не предлага изпълнение в интервал след 17:00 ч. до 21:00ч.; 

Комисията пристъпи към оценка съгласно методиката: 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), където: 

КО-комплексна оценка; 

к1- коефициент за тежест на критерий №1-2; 

х1 - брой лекари над изискуемия минимум до 5-ия /петия/ - 2; 

к2- коефициент за тежест на критерий №2-3; 



 

 

х2-брой специализирани кабинети на територията на лечебното заведение, които ще се 

изпълнява поръчката до 5 /петия/-2; 

к3- коефициент за тежест на критерий №3-2; 

х3- брой (астрономически) часове за работно време в интервала от 08:00ч.до17:00ч. на 

специализираните кабинети-9;  

к4- коефициент за тежест на критерий №4-3; 

х4- брой (астрономически) часове за работно време в интервала след 17:00ч. до 21:00 часа на 

специализираните кабинети-0; 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5.x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), 

КО = 2 ( 5 +2)+ 3 ( 5 .  2)+ 2 ( 9)+ 3 (2 .0), 

КО = 14+30+18+0 

КО =62 т. 

- „Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД 

Показател за оценка:1-5 броя лекари специалисти, ангажирани с изпълнение на поръчката; 

Показател за оценка:2- 3 броя специализирани кабинети, в които ще се извърши дейността; 

Показател за оценка:3 -Работно време за осъществяване на дейностите: 08:00 до 17:00ч. 

Показател за оценка:4- участникът предлага изпълнение в интервал от 17:00 ч. до 21:00ч.; 

Комисията пристъпи към оценка съгласно методиката: 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), където: 

КО-комплексна оценка; 

к1- коефициент за тежест на критерий №1-2; 

х1 - брой лекари над изискуемия минимум до 5-ия /петия/ - 3; 

к2- коефициент за тежест на критерий №2-3; 

х2-брой специализирани кабинети на територията на лечебното заведение, които ще се 

изпълнява поръчката до 5 /петия/-3; 

к3- коефициент за тежест на критерий №3-2; 

х3- брой (астрономически) часове за работно време в интервала от 08:00ч.до17:00ч. на 

специализираните кабинети-9;  

к4- коефициент за тежест на критерий №4-3; 

х4- брой (астрономически) часове за работно време в интервала след 17:00ч. до 21:00 часа на 

специализираните кабинети-4; 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5.x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), 

КО = 2 ( 5 +3)+ 3 ( 5 .  3)+ 2 ( 9)+ 3 (2 .4), 

КО = 16+45+18+24 

КО =103 т. 

-„ДКЦ Ел Масри“ ООД 

Показател за оценка:1-2 броя лекари специалисти, ангажирани с изпълнение на поръчката; 

Показател за оценка:2- 2 броя специализирани кабинети, в които ще се извърши дейността; 

Показател за оценка:3 -Работно време за осъществяване на дейностите: 08:00 до 17:00ч. 

Показател за оценка:4- участникът не предлага изпълнение в интервал от 17:00 ч. до 21:00ч.; 

Комисията пристъпи към оценка съгласно методиката: 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), където: 

КО-комплексна оценка; 

к1- коефициент за тежест на критерий №1-2; 

х1 - брой лекари над изискуемия минимум до 5-ия /петия/ - 0; 

к2- коефициент за тежест на критерий №2-3; 

х2-брой специализирани кабинети на територията на лечебното заведение, които ще се 

изпълнява поръчката до 5 /петия/-2; 

к3- коефициент за тежест на критерий №3-2; 

х3- брой (астрономически) часове за работно време в интервала от 08:00ч.до17:00ч. на 

специализираните кабинети-9;  

к4- коефициент за тежест на критерий №4-3; 



 

 

х4- брой (астрономически) часове за работно време в интервала след 17:00ч. до 21:00 часа на 

специализираните кабинети-0; 

КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5.x2)+ к3 ( х3)+ к4 (2х4), 

КО = 2 ( 5 +0)+ 3 ( 5 .  2)+ 2 ( 9)+ 3 (2 . 0), 

КО = 10+30+18+0 

КО = 58 т. 

Предвид горните резултати комисията извърши следното класиране по обособена позиция № 

2: 

1-во място: „КОЦ-Бургас“ ЕООД с 103 т. 

2-ро място: „ДКЦ Свети Георги Победоносец“ ЕООД с 62т. 

3-то място: „ДКЦ Ел Масри“ ООД с 58 т. 

 

 

Настоящият протокол е съставен на основание  чл. 192, ал.4 от ЗОП и е подписан от 

членовете на комисията на 31.08.2020 г.  Протоколът ще бъде представен на Възложителя за 

утвърждаване съгласно чл. 97, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗОП. След извършване на 

горните действия комисията приключи своята работа и представи настоящия протокол за 

утвърждаване от възложителя ведно с цялата документация.  

 

Гласували “ЗА” предложеното решение – единодушно всички членове на Комисията; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – нито един глас. 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно решението – нито един глас. 

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

 

  

   Комисия в състав: 

   Председател:  _____/п/ заличен съгл. чл.37 ЗОП, във вр. с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС)20016/679 

      /д-р Мариана Кофинова/ 

   Членове          1. __ /п/ заличен съгл. чл.37 ЗОП, във вр. с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС)20016/679 

      / Веселина Петрова / 

      2. ____/п/ заличен съгл. чл.37 ЗОП, във вр. с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС)20016/679 

      /Багряна Петкова / 

      3. ____/п/ заличен съгл. чл.37 ЗОП, във вр. с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС)20016/679 

      / д-р Николай Милтиядов / 

     4. ___/п/ заличен съгл. чл.37 ЗОП, във вр. с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС)20016/679 

                  /д-р Катя Язаджиева / 

      

 

 

 

 


