
ПРОТОКОЛ № 2
от разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите оферти за 
провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на символични подаръци (индивидуално пакетирани 
агитационно -  рекламни текстилни сувенири) за кръводарители“

Днес 01.04.2019 г. в 09:30 часа в заседателната зала на Районен център за 
трансфузионна хематология, гр.Пловдив, съгласно Заповед № РД-01-4/20.03.2019 г. на Д-р С. 
Д. -  Директор на РЦТХ - Пловдив, като възложител по чл. 5, ал. 5, т. 13 от ЗОГ1, се събра 
комисия в състав:

Председател: Д-р Я. Я. -  Началник отделение
Членове: В. Г. -  главен счетоводител

адв. Е. Ф. -  правоспособен юрист
Комисията продължи работата си по разглеждането на постъпилите оферти за 

провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на символични подаръци (индивидуално пакетирани агитационно -реклам ни  
текстилни сувенири) за к р ъ во д а р и т ел и открита с Решение № 75-9/26.02.2019 г.

С Протокол № 1/20.03.2019 г. Комисията е указала на участника Кооперация „Панда“ 
следното: да представи на оптичен носител подписан с електронен подпис от 
представляващия дружеството, Единен европейски документ за обществени поръчки, 
съдържащ коректно попълнена информация в съответните раздели съгласно Документацията 
за участие в обществена поръчка.

С писмо вх. № 25-17/28.03.2019 г., постъпило в срока по чл. 54, ал. 9 от 3011,
Кооперация „Панда” е представило на оптичен носител, подписан с електронен подпис от 
членовете на УС, Единен европейски документ за обществени поръчки, съдържащ коректно 
попълнена информация в съответните раздели, съгласно Документацията за участие в 
обществена поръчка.

След като разгледа документите, включително и допълнително представените 
такива, Комисията констатира пълно съответствие с изискванията към личного 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за участника Кооперация 
„Панда”, го допуска до разглеждане на техническото предложение.

В предходното си заседание Комисията констатира, че другият участник е представил 
необходимите документи за подбор, съгласно условията на обществената поръчка, както и че 
отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, 
по реда на тяхното постъпване.

1. „Ауто ойле” ЕООД, гр. Пловдив -  оферта вх. № 26-01-2/19.03.2019г., 12:53 ч.
След като разгледа техническото предложение на участника „Ауто Ойлс“ ЕООД, 

Комисията констатира, че съдържа следната информация:
- Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя по чл.39, ал.З, т. 1, буква ”б“ от ППЗОП, 
изготвено съгласно образец № 3, в който подробно е описано предложеният от участника 
продукт, а именно: Компресирана хавлия 100 % екопамук „Napkin towel” с рекламен надпис 
„Доставка за кръводарители по поръчка на РЦТХ - Пловдив".



Участникът е оферирал срок на доставка 1 (един) ден.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл.39. ал.З, 

т. 1, буква ”в“ от ППЗОП -  образец № 4;
- Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.З, т.1, буква ”г“ от 

ППЗОП -  образец № 5;
- мостра -  2 броя компресирани кърпи;
Комисията констатира пълно съответствие на техническото предложение с 

предварително обявените условия и допуска участника „Ауто Ойлс” ЕООД, Гр. 
Пловдив до оценяване съобразио методиката за оценяване.

2. Кооперация „Нанда”, гр. София -  оферта вх. № 26-01-3/19.03.2017г., 13:40 ч.
След като разгледа техническото предложение па участника Кооперация „Панда", 

Комисията констатира, че съдържа следната информация:
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя по чл.39, ал.З, т.1, буква ”б“ от ППЗОП, 
изготвено съгласно образец № 3, в което е описан предложеният от участника продукт, а 
именно: МС 130 тениска, 130 гр./кв.м. (+/- 5%), 100 % памук, бял цвят.

Участникът е оферирал срок на доставка 1 (един) ден.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл.39, ал.З, 

г. 1, буква ”в“ от ППЗОП -  образец № 4;
- Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.З, т.1, буква V 1 от 

ППЗОП -  образец № 5;
Комисията констатира пълно съответствие на техническото предложение с 

предварително обявените условия и допуска участника Кооперация „Панда” до 
оценяване, съобразно методиката за оценяване.

Комисията пристъпи към оценяване и класиране офертата на допуснатите участници, 
предвид предварително обявения критерий от Възложителя за оценка на офертите по 
критерий за възлагане ’’оптимално съотношение качество-цена” и извърши оценка по 
следните показатели:

1. Срок на доставка (Сд)- 25 точки;
Изразява се с число от 0 до 25, като съотношение между предложения най-кратък срок за 
доставка от участник в процедурата, към предложения срок на доставка на всеки един от 
участниците, умножена с тегловен коефициент 25;

Като взе предвид предложените срокове за доставка, Комисията оцени 
участниците по критерия "Срок на доставка", както следва:

„АУТО ОЙЛС” ЕООД- срок на доставка -  1 ден = 1/1*25 = 25,00 г.
Кооперация “Панда” -  срок на доставка -  1 ден = 1/1 *25 = 25,00 г.

2. Естетичен оригинален вид и функционалност на стоката (Е)- 30 точки;
Изразява се с число от 1 до 30, като за всяко обосновано преимущество в естетичния и 
оригинален вид на представената стока и/или опаковката й, се получават по 3 точки. 
Обосновано преимущество е това, при което се постига търсения от Възложителя ефект - 
популяризиране на кръводаряването, реклама на дейността на РЦТХ -  Пловдив, 
възможността за използване на предлаганата от участника стока повече от един път, 
възможността от използване на стоката от различни полове и възрасти и др. При 
поставянето на оценката по този показател, Комисията взима предвид специфичното 
предназначение на стоките и желания ефект от тяхното приложение.

Като взе предвид предложените от участниците продукти, Комисията постави 
следните оценки:



„Ауто Ойлс“ ЕООД, гр. Пловдив- 21 т.
Комисията счита, че предлаганият продукт рекламира дейността на РЦТХ - Пловдив, 

за което присъждат на участника 3 т.; възможно е продукта да бъде използван повече от I 
път, за което на участника се присъждат 3 т.; възможно е предлаганият продукт да бъде 
използван от различни полове, за което се присъжда на участника 3 т.; възможно е 
предлаганият продукт да бъде използван от различни възрасти, за което се присъжда на 
участника 3 т.; Комисията счита, че рекламният надпис на оферираният продукт не 
популяризира достатъчно кръводаряването, но за сравнение -  представеният от другия 
участник продукт не съдържа никакъв рекламен надпис, ето защо комисията присъжда на 
участника 3 т.

Комисията присъжда 6 точки за функционалност, тъй като счита, че предлагания 
продукт е достатъчно функционален, с оглед на това за какво ще бъде използван, а именно: 
Зт. за това че, продукта е индивидуално опакован; 3 т. за това, че продукта е по -  компактен, 
в сравнение с продукта на другия участник.

Кооперация „Паида“ ООД, Гр. София -  9 т.
Поради липса на какъвто и да било рекламен надпис, който да популяризира 

кръводаряването, Комисията не присъжда точки на участника по този показател; възможно е 
продукта да бъде използван повече от 1 път, за което на участника се присъждат 3 г.; 
възможно е предлаганият продукт да бъде използван от различни полове, за което се 
присъжда на участника 3 т.; възможно е предлаганият продукт да бъде използван от 
различни възрасти, за което се присъжда на участника 3 т.;

Комисията не присъжда точки за функционалност, тъй като счита, че предлагания! 
продукт - МС 130 тениска не е достатъчно функционален, с оглед на това за какво ще бъде 
използван, а именно: продукта е в различни размери, което го прави нефункционален, с 
оглед на това, че не може да се предвиди кръводарителите какъв размер тениски биха могли 
да използват. Най-малките номера от продукта също не биха могли да се използват, тьй като 
има нормативно изискване за теглото на кръводарителите -  не може да кръводарява лице с 
тегло под 50 кг.

Комисията определи, че следва да се пристъпи към отваряне и оповестяване на 
ценовите предложения, което Комисията реши да се извърши на 05.04.2019 година ог 08.00 
часа в сградата на Районен център за трансфузионна хематология - Пловдив, бул. „България" 
№ 234 Б.

Натоварва Председателя на Комисията да уведоми участниците чрез публикуване на 
съобщение на Интернет страницата на Възложителя, в раздел „Профил на купувача".

С това Комисията приключи днешното си заседание.

Комисия:

1........................  2......................  3.................
/ д - р Я . Я . /  /В .Г ./ / Е . Ф . /

* Основанието за заличаване на всички заличени данни в протокола е чл.Зба, ал.З от
ЗОП.


