
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
КОМИСИЯ ЗА ЗАШИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

РЕШЕНИЕ 
№ 1148

В публикуваната версия на
това решение някои от 
данните за заличени, в

София, 24.10.2019г.
Комисията за защита на конкуренцията в състав:

съответствие с чл. 55, ал. 2
от ЗЗК, с който не се ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлия Нейковадопуска разгласяването на 
производствена, търговска 

или друга защитена от закон 
тайна. Заличените данни са ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Кюмюрджиевотбелязани с (...... )*.

ЧЛЕНОВЕ:
Анна Янева 

Георгица Стоянова 
Красимир Витанов 
Красимир Зафиров

при участието на секретар - протоколиста Захари Сръндев, разгледа в заседание, 
проведено на 24.10.2019 г., преписка № КЗК-721/2019г., докладвана от наблюдаващия 
проучването г-жа Анна Янева - член на КЗК.

В Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ е образувано производство по преписка 
№ КЗК-721/2019 г., във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-1683/28.08.2019 г. /п.к. 
27.08.2019 г./ от страна на „ТОМЕД“ ООД срещу Решение № 23/12.08.2019 г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч за възлагане 
обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка на фабрично нов хладилник за съхранение на кръв и 
кръвни продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология, 
фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови 
изследвания тип CR и PACS сървър към нея и фабрично нова рентгенова тръба съвместима 
с рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA -  Италия 
1999 за Отделение по образна диагностика към МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД 
Ловеч“, открита с Решение № 19 от 03.06.2019 г. на възложителя.

Жалбоподателят е класиран на второ място по процесната обособена позиция № 1 -  
,.Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна 
поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на 
рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея“ и счита, че на първо място 
незаконосъобразно е класиран участника „Медикъл Имидж“ ООД.

По същество в жалбата се развиват следните доводи:
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП “Ценовото предложение на участник, чиято 

оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря “ и видно от протокол 
№ 2 при разглеждане на Техническо предложение за участие в публично състезание

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА „ТОМЕД“ ООД
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/Образец № 6 от Документацията за участие за обособена позиция № 1/ конкурсната 
комисия неправилно е приела, че: „ ...офертата на участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ 
ООД - Оферта с вх. № 155 от 24.06.2019 г., 09:03 часа, съответства на предварително 
обявените условия на Възложителя на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. С оглед на 
гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие, оценка и класиране 
на офертата участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД - Оферта с вх. №  155 от 24.06.2019 
г., 09:03 часа.

В жалбата се подчертава, че при правилен и компетентен анализ на офертата на 
„Медикъл Имидж“ ООД комисията е следвало да отстрани същия на основание чл. 107, т. 2, 
б. "а" от ЗОП - поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия за изпълнение на поръчката.

„Медикъл Имидж“ ООД предлага система AGFA CR 15 X -  модел, посочен в 
протокола от комисията.

Видно от протокола, комисията е приела за налични в предложения от „Медикъл 
Имидж" ООД апарат няколко параметъра за конкретния модел, които, обаче, според 
общодостъпните спецификации и брошури на посочения модел липсват, а именно:

1. Параметър № 2 от минималните технически изисквания на възложителя - наличие 
на статус дисплей на корпуса на четеца с индикация на грешки и състояние на четеца.

Предложеният модел AGFA CR 15 X разполага само с лампа в зелен и червен цвят, 
което не е дисплей, не изписва грешки и статус - според посочените минимални изисквания 
на възложителя.

2. Параметър № 4 от минималните технически изисквания на възложителя - 
Поддържани размери касети със CR фолиа за стандартни рентгенография - 18/24 см, 15/30 
см, 24/30 см. 35/35 см, 35/43 см.

Предложеният модел AGFA CR 15 X не разполага с размер 35/35 см. - видно от 
брошури и спецификации и не покрива посочените минимални изисквания на възложителя.

3. Параметър № 25 от минималните технически изисквания на възложителя - 
Вградено интерактивно ръководство за лаборанта за позициониране и центражи на 
рентгенографии с включени снимки и видео клипове.

Никъде в брошури и спецификации не се посочва наличието на тази опция на 
предложения модел AGFA CR 15 X - както би трябвало да е, според посочените минимални 
изисквания на възложителя.

Според жалбоподателя, вероятно е неправилното решение на помощния орган да се 
дължи на липсата на компетентност в членовете на комисията, като нито един от тях няма 
техническо образование, знания и опит за преценка на офертите на участниците с 
обявените минимални технически изисквания на възложителя.

Законът не поставя изискване членовете на помощния орган на възложителя да 
притежават професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, а 
предоставя на възложителя преценката да определя състава на комисията, с единственото 
задължение последната да се състои от нечетен брой членове. Никъде в ЗОП и ППЗОП не е 
посочено изрично възложителят да съобразява професионалната квалификация и опита на 
назначаваните членове на комисията, но на интернет страницата на възложителя - в 
приетите и утвърдени от същия Вътрешни правила изрично се твърди, че „.. В състава на 
комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите 
членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на 
поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове-най-малко от петима членове “ 
и че „Ако МБАЛ АД Ловеч не разполага със служители, отговарящи на изискванията за 
професионална компетентност (§1, т. 22а от ДР на ЗОП), осигурява външни експерти от 
списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП“.

В жалбата се посочва, че най-вероятно тези вътрешни правила не са актуални към 
действащия ЗОП, но макар и да липсва императивна норма в ЗОП и ППЗОП, която изрично
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да изисква възложителят да съобразява професионалната квалификация и опита на 
назначаваните членове на комисията, то в пълна мяра за правилното и целесъобразно 
прилагане на закона в конкретния случай е задължителна професионална компетентност на 
членовете на комисията.

Според жалбоподателя, при наличие на такава, не би се стигнало до неправилното 
прилагане на закона и посоченият участник е следвало да бъде отстранен.

При горепосочените мотиви жалбоподателят моли КЗК да отмени в частта на 
обособена позиция 1 Решение № 23/12.08.019 г. на възложителя и върне преписката за 
продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното 
законосъобразно действие на комисията.

СТАНОВИЩЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложителят представя становище, с което счита жалбата за неоснователна и моли 
КЗК да я остави без уважение.

Възложителят претендира присъждане на разноски.
Възложителят моли да бъдат допуснати двама свидетели - Георги Панталеев и Полина 

Христова. Счита, че с показанията им ще бъде доказана правотата на извършените от 
комисията действия.

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Идентификация на страните:

A. „ТОМЕД“ ООД -  жалбоподател, е дружество с ЕИК 123685800 и със седалище и 
адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. “Патриарх Евтимий“ 80 А. Дружеството се 
представлява от Тодор Тодоров и Антон Тонев -  заедно и поотделно.

Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МБАЛ “ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ 
СТОЯНОВ“ АД -  ЛОВЕЧ - възложител, е с адрес: гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 27. 
Изпълнителен директор на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч е д-р Румяна 
Нановска.

B. „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД -  заинтересована страна, е дружество с ЕИК 
130488072 и седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Франсис де 
Пресансе“ 15. Дружеството се представлява от Марчела Банова-Габровска -  управител.

Установени факти:

1. С Решение № 19 от 03.06.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Проф. д-р 
Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч е открита обществена поръчка по вид „Публично 
състезание“, с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка на фабрично нов хладилник за съхранение на кръв и 
кръвни продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология, 
фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови 
изследвания тип CR и PACS сървър към нея и фабрично нова рентгенова тръба съвместима 
с рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA -  Италия 
1999 за Отделение по образна диагностика към МБАЛ “Проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД 
Ловеч“.

1.1. В раздел IV.3) „Описание на предмета на поръчката“, е записано:
„ Избор на доставчик за доставка на нов хладилник за съхранение на кръв и кръвни 

продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология,
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фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови 
изследвания тип CR и PACS сървър към нея и фабрично нова рентгенова тръба 
съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител 
VILA — Италия 1999 за Отделение по образна диагностика към МБАЛ “Проф. д-р 
Параскев Стоянов“ АД Ловеч, съгласно Приложение № 1 — Техническа спецификация, 
неразделна част от настоящата документация. В това число всички дейности по 
доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна 
поддръжка, съгласно Документацията към настоящата обществена поръчка. “

I. 2. С решението са одобрени обявлението и документацията за участие.
2. Съгласно Обявлението:
2.1. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 

персонала, гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за 
дигитализация на рентгенови изсл. тип CR и PACS сървър към нея“

- Обособена позиция 2: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова рентгенова тръба съвместима с 
рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF“.

2.2. Критерии за оценка и по двете обособени позиции е „най-ниска цена“.
3. Съгласно документацията:
3.1. В раздел III. „Подаване на оферта на хартиен носител“ е записано:
<...>
Техническо предложение, съдържащо:
<...>
II. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изисквания на Възложителя — Образец № 6;
<...>
15. Документи или други доказателства, по негова преценка, доказващи съответствието на 

предлаганите от него продукти с посочените в Приложение № 1 — Техническа спецификация.
Участникът да предостави по своя преценка каталози, снимки, брошури, проспекти или друг 

вид документ/и, от съдържанието , на който/които да са видни всички технически и 
функционални характеристики и предлагани опции за предлаганата апаратура и медицински 
изделия. В представените документи не трябва да има посочени цени! Каталози, снимки, брошури, 
проспекти или друг вид документ/и могат да бъдат предоставени на електронен ши на хартиен 
носител. В случай, че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български 
език, от заклет преводач! Всички параметри и техните стойности се доказват с 
информаиията от предоставения каталог/брошура или оригинална техническа 
спеиификаиия.

Ако се установи различие между представените данни и действителните - участникът се 
отстранява от участие и офертата не се разглежда. При представяне на цветни ши черно-бели 
разпечатки, те трябва задължително да бъдат заверени от производителя ши участника в 
процедурата. На всяко печатно издание с лепящи показатели ши индекси, излизащи извън 
страниците, ши по друг подходящ начин, следва да бъдат отбелязани само тези, на които се 
съдържа информация за оферираното оборудване, съответстваща на работните 
характеристики и функционалните изисквания на Възложителя или по-добри от тях. На 
самия индекс следва да се отбележи номерът на изискването, което се съдържа на страницата. 
На самата страница, следва да бъде отбелязано чрез оцветяване, подчертаване ши друг 
разбираем за Възложителя начин.

Мотиви за искане на документи: С оглед предмета, сложността и обема на настоящата 
обществена поръчка, съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 3, буква „ж“ от ППЗОП.

16. Участниците е нужно да представят Оторизационно/и писмо/а от производителя/те на 
медицинското оборудване на името на участника. Документът се представя в оригинал ши 
нотариално заверено копие. Върху всяко оторизационно писмо участникът трябва да впише 
номера на обособената позиция, за която се отнася, съгласно предложението за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.
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<...>
3.2. В раздел IX. „ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ“ е записано:
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата

процедура са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се 
извършва по един от следните начини:

• лично — срещу подпис;
• по пощата — чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес;
• чрез куриерска служба;
• по факс;
• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис;
• чрез комбинация от тези средства.
• по електронна поща или по факс /посочени от участниците в образец № 2 

„ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК” /  до участниците могат да бъдат изпращани Решения, 
Протоколи и друга кореспонденция, като оригиналите се сканират. В този случай се изисква от 
получателя да изпрати писмено потвърждение за получаването им. също по електронен път 
или по факс, подписани с електронен подпис.

Обменът на информация при провеждане на процедурата се осъществява по реда на чл. 39 
от ЗОП.

3.3. В Образец № 6 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, се съдържа следното:
< ... >
Предоставям Ви Техническото си предложение, както следва:
1.3а обособена позиция Ме 1 - Фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на 

рентгенови изследвания тип CR и PACSсървър към нея :
1.1. Марка..... Модел........
<...>
1.Минимални технически и функционални характеристики - За обособена позиция № 1 - 

Фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и 
PACS сървър към нея_________________________________________________________________________

№ Наименование и Минимални 
изисквания

Предложение на 
участника п -  

да/не
Производител

Каталожен номер/ 
идентификационен 

номер/номер от страница в 
каталога

1.1.
Възможност за извършване на 
стандартни рентгенография

1.2.

Ла има ста-rvc дисплей на Konnvca 
на четеца с индикация на грешки и 
състояние на четеца

<...> <...>

1.4.

Поддържани размери касети със CR 
фолии за стандартни 
рентгенография - 18/24см, 15/30см, 
24/3Осм, 35/35см, 35/43см

<...> <...>

1.9.

Цветен LCD монитор към 
операторската станция с диагонал 
поне 23“ и минимална резолюция 
1920x1080 пиксела

<...> <...>

1.25.

Вградено интерактивно 
ръководство за лаборанти за 
позициониране и центражи на 
рентгенографии с включени 
снимки и видео клипове.

<...> <...>

1.30.
Един брой монитор обикновен LCD 
с диагонал минимум 21“
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1.31.
Интерфейс на софтуера на сървъра 
на Български език

4. Съгласно Заповед № 291/26.06.2019 г. на Изпълнителния директор на 
Изпълнителния директор на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч:

4.1. Заповедта е издадена на следното основание:
На основание чп. 103, an. 1 от Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 51, ал. 1 от 

Правилника за прилагане закона за обществени поръчки и във връзка с Решение № 19/03.06.2019 г. 
на Изпълнителния директор на МБАЛ "проф. д-р. Параскев Стоянов " АД Ловеч за провеждане на 
Публично състезание на основание чл. 20, ал. 2 от ЗОП с предмет: ,.Доставка, монтаж, 
въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR 
система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS 
сървър към нея, фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и 
графия Модел GENIUS HF, производител VILA — Италия 1999 за Отделение по образна 
диагностика и на фабрично нов професионален хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти 
с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ “ проф. д-р. 
Параскев Стоянов “ АД Ловеч “

4.2. Със Заповедта е определена конкурсна комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Весков Панчалеев — ИД експерт стопански дейности при МБАЛ АД 

и ЧЛЕНОВЕ: 1.Мариана Иванова — юрист при МБАЛ "проф. д-р. Параскев Стоянов” АД Ловеч; 2. 
Детелина Георгиева — гл. счетоводител при МБАЛ "проф. д-р Параскев Стоянов” АД Ловеч; 3. д-р. 
Анка Георгиева — началник Отделение по трансфузионна хематология; 4. Д-р Минков — 
началник Отделение по образна диагностика;

Със задача: подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на подадените 
оферти за Публично състезание с предмет: , Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, 
обучение на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна 
окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея, 
фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия Модел 
GENIUS HF, производител VILA -  Италия 1999 за Отделение по образна диагностика и на 
фабрично нов професионален хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с вместгшост 
500 литра за Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов “АДЛовеч “

Комисията да направи мотивирано предложение за избор на доставчик за изпълнение на 
поръчката.

5. Съгласно Заповед № 297/28.06.2019 г. на Изпълнителния директор на 
Изпълнителния директор на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч:

5.1. Заповедта е издадена на следното основание:
На основание чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 51, ал. 11 от 

Правилника за припагане закона за обществени поръчки и във връзка с Решение №
19/03.06.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ "проф. д-р Параскев Стоянов” АД Ловеч за 
откриване на открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, 
обучение на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пъпна 
окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея, 
фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия Модел 
GENIUS HF, производител VILA - Италия 1999 за Отделение по образна диагностика и на 
фабрично нов професионален хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с вместгшост 
500 литра за Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ “проф. д-р Параскев Стоянов “ 
АД Ловеч ".

НАЗНАЧАВАМ
1. За член на комисията д-р Ерики Виджай Кумар - лекар отделение по образна 

диагностика към МБАЛ “проф. др. Параскев Стоянов“ АДгр. Ловеч, поради ползването на платен 
годишен отпуск на член Д-р. Минков - началник Отделение по образна диагностика като член на 
комисията и направеният самоотвод на основание чл.51, an. 9, т.1 от ППЗОП.

2. д-р Ерики Виджай Кумар - лекар отделение по образна диагностика към МБАЛ “проф. 
др. Параскев Стоянов “ АД гр. Ловеч замества като член на комисията Д-р Минков - началник
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Отделение по образна диагностика, до приключването на платеният годтиен отпуск на Д-р. 
Минков - началник Отделение по образна диагностика -19.07.2019г включително.

6. Съгласно протокол № 2/02.08.2019 г.:
6.1. Протоколът отразява дейността на комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Весков Панчалеев -  ИД експерт стопански дейности към 

МБАЛ "проф. д-р. Параскев Стоянов ” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Иванова — юрист към МБАЛ "проф. д-р. Параскев 

Стоянов” АД  Ловеч; 2. Детелина Георгиева — гл. счетоводител към МБАЛ "проф. д-р. 
Параскев Стоянов” АД  Ловеч; 3. д-р. Анка Георгиева -  началник Отделение по 
трансфузионна хематология към МБАЛ "проф. д-р. Параскев Стоянов" АД Ловеч; 4. Д-р. 
Минков -  началник Отделение по образна диагностика към МБАЛ "проф. д-р. Параскев 
Стоянов ” АД  Ловеч.

Съгласно Заповед № 297/28.06.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ "проф. 
д-р. Параскев Стоянов” АД -  Ловеч, Д-р. Минков — началник Отделение по образна 
диагностика към МБАЛ "проф. д-р. Параскев Стоянов ” АД Ловеч се завърна като член на 
комисията на 22.07.2019 г.

6.2. В протокола са описани следните констатации:
<...>
2. Участник „МЕДИКЪЛИМИДЖ“ ООД — Оферта с вх. № 155 от 24.06.2019г., 09:03 часа 

е представил Техническо предложение, както следва :
2.1.Техническо предложение за участие в публично състезание — Образец Ме 6 от 

Документацията за участие за обособена позиция № 1.

№ Техническо предложение за участие в публично Съответствие е предварително обявените от 
състезание Възложителя.
Наименование и изисквания 
Минимални изисквания

Предложение на 
участника - да/не

Производител Каталожен №/ 
идентификационен 
№/№ от страница в 
каталога

Обособена позиция № 1 - Фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на 
рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея — Марка AGFA модел : CR15-X,NX,PACS SE SUITE
1.

Възможност за извършване на 
стандартни рентгенографии

да. AGFA

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от 
Възложителя - Липсва основание за отстраняване
2 Л а  и м а  с т а т у с  д и с п л е й  н а  KODnvca н а  

ч е т е н а  с и н д и к а ц и я  н а  г о е ш к и  и
да Документ № 3/ 

стр. 16,17
с ъ с т о я н и е  н а  ч е т е н а

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от 
Възложителя - Липсва основание за отстраняване
<...> <...>
4 П о л л ъ о ж а н и  о а з м е о и  к а с е т и  с ъ с  C R  

(Ь оли и  з а  с т а н л а о т н и
да

о е н т г е н о т а Л и н  -  1 8 /2 4 см . 1 5 /30см .
2 4 /3 0 с м . 3 5 /3 5 с м . 3 5 /4 3 с м

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от 
Възложителя - Липсва основание за отстраняване

9 Цветен LCD м о н и т о п  към 
операторската станция с диагонал поне 
23“ и минимална резолюция 1920x1080 
пиксела

да Документ № 4/ 
стр. 2

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от 
Възложителя - Липсва основание за отстраняване
<...>
25 В г р а д е н о  и н т е р а к т и в н о  р ъ к о в о д с т в о  да Документ № 4/

7



з а  л а б о р а н т и  з а  п о з и ц и о н и р а н е  и 
ц е н т р а ж и  н а  р е н т г е н о г р а ф и и  с 
в к л ю ч е н и  с н и м к и  и  в и д е о  к л и п о в е .

стр . 5

Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от 
Възложителя - Липсва основание за отстраняване_________________________________________________
<...>
30 Елин бпой монитоп обикновен LCD с. 

диагонал минимум 21“
да Документ № 8/ 

стр. 1
Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от 
Възложителя - Липсва основание за отстраняване
31 Интерфейс на софтуера на сървъра на 

Български език
да Документ № 7/ 

стр. 9
Предложеният параметър съответства със заложените минимални технически изисквания зададени от 
Възложителя - Липсва основание за отстраняване_________________________________________________

<... >
2.7. Участникът е предоставт — Брошури -  6 броя и Ръководство за потребителя — 2 броя 

-  копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.
Комисията единодушно приема, че - Липсва основание за отстраняване

2.8. Участника е приложил оторизационно писмо от производителя на името на 
„МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ООД на английски език и превод на български език от заклет преводач - 
оригинали.
Комисията единодушно приема, че - Липсва основание за отстраняване

<... >
След по-горе направените констатации, комисията единодушно реши, че офертата на 

участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД -  Оферта с вх. Ме 155 от 24.06.2019г., 09:03 часа, 
съответства на предварително обявените условия на Възложителя на основание чл.56, ал.2 от 
ППЗОП. С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие, оценка и 
класиране на офертата участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД — Оферта с вх. Мв 155 от 
24.06.2019г., 09:03 часа.
<...>

7. Съгласно протокол № 3/08.08.2019 г.:
<...>
1. След горецитираните действия, комисията премина към отваряне на Ценовите предложения на 

допуснатите оферти, както следва :
<...>
2. Участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД -  Оферта с вх. Ms 155 от 24.06.2019 г„ 09:03 часа. 

Председателя и четирима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 
Председателя на комисията предложи на присъстващия упълномощен представител на „ ТОМЕД“ООД да 
подпише Образец Ме 11 — Ценово предложение на участника, като същият се възползва от тази 
възможност. След, което Председателя на комисията оповести ценовото предложение на участника, 
както следва:
• Обособена позиция Ме 1 - Фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на 
рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея — Марка AGFA модел: CR15-X,NX,PACS SE SUITE — 1 
брой -  37 100.00 (тридесет и седем хиляди и сто лева и 00 cm.) лева без включено ДДС или 44 520.00 
(четиридесет и четири хиляди петстотин и двадесет лева и 00 cm.) лева с включено ДДС.

Комисията единодушно констатира, че ценовото предложение на участника отговаря на 
предварително обявените изисквания на Възложителя в настоящата обществена поръчка, а именно : 
„Прогнозната стойност е максималният финансов ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на 
обществената поръчка за обособените позиции. Оферти, надвишаващи посочената стойност по обособена 
позиция, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата - съгласно документацията за участие.

Заложена обща прогнозна стойност от Възложителя в документацията към настоящата 
обществена поръчка е както следва :
• Обособена позиция Me 1 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и 
гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови 
изследвания тип CR и PACS сървър към нея — с обща прогнозна стойност — 46 400.00 /четиридесет и шест 
хиляди и четиристотин лева и 00 cm./без ДДС.

3. Участника „ТОМЕД“ ООД -  Оферта с вх. Мв 156 от 25.06.2019г., 10:57 часа Председателя и 
четирима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника след, което 
Председателя на комисията оповести ценовото предложение на участника, както следва :
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• Обособена позиция N° 1 - Фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на 
рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея -  Марка OEHM UND REHBEIN GMBH модел: 
DIVARIO -  1 брой -  41 500.00 (четиридесет и една хиляди и петстотин лева и 00 cm) лева без включено 
ДДС или 49 800.00 (четиридесет и девет хиляди и осемстотин лева и 00 cm) лева с включено ДДС.
• Обособена позиция Ме 2 - Фабрично нова рентгенова тръба напълно съвместима с рентгенов апарат 
за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA - Италия 1999 - 1 брой — 10 800.00 /десет хиляди и 
осемстотин лева и 00 cm./лева без ДДС или 12 960.00 /дванадесет хиляди деветстотин и шейсет лева и 00 
cm./ с ДДС.

Комисията единодушно констатира, че ценовото предложение на участника отговаря на 
предварително обявените изисквания на Възложителя в настоящата обществена поръчка, а именно : 
„Прогнозната стойност е максималният финансов ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на 
обществената поръчка за обособените позиции. Оферти, надвишаващи посочената стойност по обособена 
позиция, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата - съгласно документацията за участие.

Заложена обща прогнозна стойност от Възложителя в документацията към настоящата 
обществена поръчка е както следва :
• Обособена позиция N° 1 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и 
гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови 
изследвания тип CR и PACS сървър към нея — с обща прогнозна стойност — 46 400.00 /четиридесет и шест 
хиляди и четиристотин лева и 00 cm./без ДДС.
• Обособена позиция N° 2:

<... >
8. Съгласно Решение № 23/12.08.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Проф. 

д-р Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч:
8.1. Решението е издадено на основание чл.108 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/, във връзка с чл.181, ал.6 от ЗОП с оглед констатациите в утвърдения на 09.08.2019г. 
Протокол № 3 на комисията изготвен на 08.08.2019 г. и Протокол № 1 от 15.07.2019 г. и 
Протокол № 2 от 02.08.2019 г. от работата на Комисията, назначена със Заповед № 
291/26.06.2019г. и Заповед № 297/28.06.2019г.на Изпълнителния директор на МБАЛ ”Проф. 
д-р Параскев Стоянов” АД -  Ловеч“.

8.2. В решението е обявено следното класиране по процесната ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 1 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и 
гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за 
дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея:

I -во място - „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД — Оферта с вх. N° 155 от 24.06.2019г., 09:03 часа с 
предложение на участника - 37 100.00 ( тридесет и седем хиляди и сто лева и 00 cm.) лева без 
включено ДДС или 44 520.00 (четиридесет и четири хиляди петстотин и двадесет лева и 00 cm.) 
лева с включено ДДС.

II -ро място - „ТОМЕД“ ООД — Оферта с вх. N° 156 от 25.06.2019 г., 10:57 часа, с
предложение на участника - 41 500.00 (четиридесет и една хиляди и петстотин лева и 00 cm.) 
лева без включено ДДС или
49 800.00 (четиридесет и девет хиляди и осемстотин лева и 00 cm.) лева с включено ДДС.

8.3. В решението е обявено класирането и по другите две обособени позиции и след 
това са изложени следните мотиви, касаещи и трите обособени позиции:

Мотиви: За класираните участници по отделните обособени позиции, не са налице 
основания за отстраняване, същите отговарят на критериите за подбор на Възложителя. 
Офертите на участниците класирани на първо място, в настоягцата обществена поръчка са 
получили най-висока оценка при прилагане на критерий за възлагане на настоящата 
обществената поръчка „най-ниска цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, съгласно 
Обявлението и Документацията за участие.

8.4. В раздел VI от решението е записано:
На основание чл. 43, ал. 1, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, настоящето решение да се 

изпрати в тридневен срок до участниците.
8.5. Решението е изпратено по e-mail, като в формата, придружаваща прикачения файл 

е записано:
„Добър ден,
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като прикачени файлове Ви изпращаме електронно подписани Утвърден Протокол и 
Решение на Възложителя относно ОП с УИН 00732-2019-0007.

Моля след получаването им да потвърдите на e-mail: mbal_lovech(a>ahv. hy
С уважение: Д-р Румяна Нанковска, Изпълнителен директор МБАЛ Проф. д-р Параскев 

Стоянов" АД Ловеч, чрез Полина Христова, експерт ОП. “

9. „ТОМЕД“ ООД е получил на 19.08.2019 г., по и-мейл Решение № 23/12.08.2019 г. 
на Изпълнителния директор на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч.

10. Жалбата на „ТОМЕД“ ООД срещу Решение № 23/12.08.2019 г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД е подадена на 27.08.2019 г. чрез 
пощенски оператор и е заведена в КЗК под вх. № ВХР-1683/28.08.2019 г.

11. В производството пред КЗК са представени предложенията до възложителя, 
подадени от „ТОМЕД“ ООД и от „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД.

„МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД е представил в офертата си декларация за търговска 
тайна, в която е записано следното:

За конфиденииална във връзка с наличието на търговска тайна следва да се счита 
следната информация, налична в представената от нас оферта:

1. Производителите на предлаганото оборудване.
2. Представените оторизационни писма и декларации от производителите
3. Марката и модела на предлаганото оборудване.
4. Техническите характеристики на предлаганото оборудване - без тези, които подлежат 

на оценка.
5. Представените брошури и продуктови спецификации.
Запознати сме, че е недопустимо позоваването на конфиденциалност по отношение на тези 

предложения от офертите, които подлежат на оценка.

11.1. „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД е представил в техническото си предложение 
брошури и доказателства, от които са видни следните данни“

11.1. По отношение на изискването - „Да има статус дисплей на корпуса на четеца с 
индикация на грешки и състояние на четеца

На стр. 335-340 /номерация на възложителя/ от представеното техническо 
предложение се намира документ, наименован:

( .......)*
11.2. По отношение на размера на касетите:
11.2.1. На стр. 334 /номерация на възложителя/ от представеното техническо 

предложение се намира документ, наименован:
(.......)*
11.2.2. На стр. 326-329 /номерация на възложителя/ от представеното техническо 

предложение се намира документ, наименован:
(.......)*
11.3. По отношение на изискването -  „Вградено интерактивно ръководство за 

лаборанти за позициониране и центражи на рентгенографии с включени снимки и видео 
клипове

На стр. 341-347 /номерация на възложителя/ от представеното техническо 
предложение се намира документ, наименован:

( .......)*

12. Относно членовете на помощния орган на възложителя по преписката са налице 
следните данни:

12.1. Относно инж. Георги Пантелеев:
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Представени са копие на Диплома за виеше образование на Георги Пантелеев по 
специалност „Електронна техника и микроелектроника“, с придобита квалификация 
„Инженер по електроника и автоматика“.

Представена е Служебна бележка /на името на Георги Панчалеев, като КЗК приема, че 
става въпрос за едно и също лице -  служител на възложителя/, от която е видно, че инж. 
Георги Пантелеев работи в МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД от 01.09.2004 г. на 
длъжност „Инженер медицинска техника“, а от 01.07.2006 г. до сега изпълнява длъжност 
„Инженер машини и апарати“.

ПРАВНИ ИЗВОДИ

Жалбата на „ТОМЕД“ ООД срещу Решение № 23/12.08.2019 г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД е подадена от активно легитимирана 
страна, пред компетентен орган.

В становището си възложителят заявява, че жалбата е подадена извън преклузивния 
10 дневен срок, а жалбоподателят е възпрепятствал по всякакъв начин потвърждаване на 
получаването на получаването на Решение № 23 от 12.08.2019 г.

Възложителят изтъква, че това решение е изпратено до участниците на 12.08.2019 
г. /в 12 часа и 10 минути/, публикувано е в профила на купувача на 12.08.2019 г. и 
получаването му по електронен път е потвърдено като получено на същата дата от всички 
участници, с изключение на жалбоподателя — който потвърждава на електронния адрес на 
възложителя на 21.08.2019 г. в 09 часа и 03 минути.

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят е 
заложил, че след изпращането на „Решения, Протоколи и друга кореспонденция“ до 
участниците, се изисква от получателя „да изпрати писмено потвърждение за получаването 
им“ /т. 3.2. от фактите/. При така заложения от самия възложител ред, в настоящото 
производство същият не може да се ползва от общия режим на изпращане на електронни 
съобщения и с презумпция за получаване на датата, на която съобщението е доставено в 
електронната система на адресата. В този смисъл, за възложителя като дата на получаване е 
релевантна датата, на която му е изпратено потвърждаването -  както и самият той изисква 
изрично в придружителното писмо /т. 8.5. от фактите/ и доводи, че участникът е наясно с 
акта от по-ранна дата, са ирелевантни. Видно от данните, предоставени по преписката, 
жалбоподателят „Томед“ ООД потвърждава на 19.08.2019 г., по и-мейл, че е получил 
Решение № 23/12.08.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ АД -  Ловеч /т. 9 от фактите/.

Жалбата на „ТОМЕД“ ООД срещу Решение № 23/12.08.2019 г. на възложителя е 
подадена на 27.08.2019 г. чрез пощенски оператор и е заведена в КЗК под вх. № ВХР- 
1683/28.08.2019 г. /т. 10 от фактите/.

Жалбата е подадена в законоустановения 10-дневен срок по чл. 197, ал. 1, т. 7, буква 
„а“ от ЗОП и същата е процесуално допустима, поради което следва да се разгледа по 
същество.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

1. На първо място в настоящите правни изводи КЗК ще разгледа доводите на 
жалбоподателя, касаещи офертата на участника, класиран на първо място и обявен за 
изпълнител.

Съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗОП решенията на възложителите по процедури за 
възлагане
на обществени поръчки подлежат на обжалване пред КЗК относно тяхната 
законосъобразност и дефинираният в тази разпоредба на ЗОП контрол, упражняван от КЗК,
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съотнесен към разглежданите твърдения, е в посока доколко разглеждането на 
техническите предложения на участниците, извършено от комисията, е мотивирано, както и 
дали е в съответствие с утвърдената от възложителя методика и заложените от него 
изисквания. КЗК няма компетенция да разглежда и оценява офертите на участниците в 
дадена процедура, нито е допустимо да се назначи експертиза, която да извърши оценка на 
предложенията, тъй като с това биха се иззели функциите на комисията на възложителя, 
чиято основна задача е именно преценката в каква степен дадена оферта отговаря на 
неговите изисквания. В този смисъл е и практиката на КЗК /Решение № 1331/22.11.2018 г. 
на КЗК/.

При преценка на правната страна на фактите следва да се посочи също и, че съгласно 
чл. 101, ал. 5 от ЗОП „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 
точно към обявените от възложителя условия“, както и че задължение на участниците да 
изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (аргумент на чл. 39, ал. 1 
от ППЗОП), а съгласно §2, т. 58 от ДР на ЗОП „Условия за изпълнение на поръчката“ са 
определените от възложителя конкретни и обективни изисквания, свързани с процеса на 
изпълнението й

Безспорно е, че в рамките на оперативната самостоятелност на помощния орган на 
възложителя е преценката за изясняване на всички въпроси, свързани с „точното“ 
изпълнение на изискванията на възложителя, дължимо от участниците /арг. от Решение № 
541/17.05.2018 г. на КЗК/, но в случая следва да се отчете и обстоятелството, че „мотивите 
на всеки административен акт представят вътрешното убеждение и заключение на 
съответния орган, но те във всеки случай следва да се основават на действителната 
фактическа обстановка“ /Решение № 6477 от 16.05.2018 г. на ВАС/, а „оценяването на 
предложенията на участниците се предоставя на конкурсната комисия, но при 
извършването му, тя е длъжна да спазва всички принципи на закона“ /Решение № 9866 от 
18.07.2018 г. на ВАС/, един от които е и принципа за безпристрастност.

В ЗОП и ППЗОП няма разписано изискване, какво точно трябва да съдържат мотивите 
на комисията на възложителя при извършването на експертната оценка на техническото 
предложение, но следва да се посочи, че оценъчната дейност за съответствието с 
изискванията на възложителя следва да дава възможност за сравнение с конкретни 
императиви от изискванията на възложителя.

През призмата на задължението на помощния орган на възложителя да спазва „всички 
принципи на закона“ /Решение № 9866 от 18.07.2018 г. на ВАС/, аналогичен, според КЗК, 
следва да бъде и подходът при разглеждане по отношение на контрола за 
законосъобразност в настоящия казус - доколкото всички принципи следва да са 
равнопоставени и равнозначни при правоприлагане и поради това от значение се явява и 
спазването на принципите за публичност и прозрачност /чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП/.

Видно от установената фактическа обстановка, възложителят е разписал изисквания, 
които вече са влезли в сила и спрямо които ще се оценяват техническите предложения, 
поради което за КЗК е възможно единствено да провери дали комисията ги е приложила 
правилно.

В случая възраженията на класирания на второ място жалбоподател по същество 
касаят твърдения, че оферираната от обявения за изпълнител медицинска техника не 
съответства на три конкретни изисквания на документацията за участие, а именно:

1.1. Възложителят е поставил изискване системата за дигитализация на рентгенови 
изследвания да има статус „дисплей“ на корпуса на четеца, с индикации за грешки и 
състояние на четеца. Това изискване е определено от възложителя като минимално 
техническо изискване и функционална характеристика /т. 3.3. от фактите, ред 1.2. от 
таблицата/.

Както се установява от техническото предложение на участника, обявен за

12



изпълнител /т. 11.1. от фактите/, а и не се отрича от възложителя, предложеният четец не 
разполага с дисплей, а с различен вид индикатор, който чрез светлинни сигнали /син, зелен, 
жълт, червен/ дава индикация за състояние -  което чрез кодова таблица от ръководството 
на потребителя подлежи на тълкуване и изясняване.

В случая е безспорно от фактическа страна, че предложеният от класирания на първо 
място участник медицински апарат не разполага с дисплей, а с различен по вид индикатор -  
светлинни лампички, с различни цветове.

След като възложителят изисква конкретен вид индикатор -  дисплей, то неправилно и 
незаконосъобразно назначеният помощен орган е констатирал /с констатация „ДА“/, че по 
този параметър участникът покрива влязлото в сила изискване /т. 6.2. от фактите/.

С оглед на горното, КЗК счита, че законосъобразно жалбоподателят изразява 
несъгласие с констатациите на комисията, че класираният на първо място участник е 
предложил апарат-четец, който покрива изискването за статус дисплей на корпуса на 
четеца и в тази и част жалбата е основателна.

1.2. Възложителят е поставил изискване системата за дигитализация на рентгенови 
изследвания да има възможност да поддържа конкретно посочени размери на 
рентгенографски касети /т. 3.3. от фактите, ред 1.4. от таблицата/ и конкретното твърдение 
на жалбоподателя е, че апаратът на избрания за изпълнител не поддържа размер 35 X 35 см.

По отношение на това твърдение на жалбоподателя КЗК след запознаване с 
техническото предложение на „Медикъл имидж“ ООД констатира, че в документ под
заглавие (.......)*, където се изброяват различните възможни рентгенографии, не е посочен
конкретният размер - 35 X 35 см. /т. 11.2.1. от фактите/. От друга страна, обаче, този размер 
е посочен в таблица, находяща се в друг, представен в офертата документ /т. 11.2.2. от 
фактите/.

В случая фактическото основание, послужило за допускане на техническото 
предложение не се явява безспорно и ясно установено, поради което констатацията на 
помощния орган /с “ДА“/, че техническото предложение на „Медикъл имидж“ ООД 
отговаря на изискването на възложителя, разписано в тази част от документацията, се явява 
немотивирано. Както се посочи по-горе в общата правна рамка на настоящите правни 
изводи, за да си изясни, дали конкретно предложение на участника е в съответствие с 
изискването на възложителя, помощният орган, назначен да разгледа и оцени офертата, е 
следвало да изиска от участника „разяснения или допълнителни доказателства“ и да изложи 
конкретни мотиви на какво се дължи посоченото фактическо разминаване в информацията, 
представена в офертата. На следващ етап, разглеждайки и преценявайки съпоставително с 
офертата тези данни, би следвало да се направи констатация, дали с тези разяснения и 
данни не се допълва техническото предложение, т.е. дали е спазено или не императивното 
изискване на изречение трето на ал. 5 от чл. 104 от ЗОП.

Това бездействие на конкурсната комисия рефлектира в цялост по отношение на 
законосъобразността на оценъчната и дейност и опорочава приложението на принципа за 
прозрачност и яснота — чието значение в областта на обществените поръчки е отразено и в 
посочената по-горе съдебна практика.

Горното е по същество също достатъчно основание за незаконосъобразност на 
процесното решение, с което са одобрени и взети предвид констатациите на помощния 
орган /т. 8.1. от фактите/ и прави основателна жалбата и в тази и част.

1.3. Възложителят е поставил изискване за наличие на вградено интерактивно 
ръководство /т. 3.3. от фактите, ред 1.25. от таблицата/ и конкретното твърдение на 
жалбоподателя е, че никъде не е посочено наличието на такава възможност по отношение 
на предложената медицинска техника.

След като се запозна с техническото предложение на класирания на първо място 
участник, КЗК установи че твърдението на жалбоподателя е неоснователно в тази му част. 
Така изискуемата се от възложителя възможност -  интегративно ръководство, е изрично

13



декларирана от „Медикъл имидж“ ООД, в качеството й на елемент, касаещ управлението на 
медицинската апаратура /т. 11.3. от фактите/. При условие, че възложителят не е ограничил 
участниците къде и как да предложат и разположат опцията „вградено интерактивно 
ръководство“, КЗК счита, че в тази му част техническото предложение на „Медикъл 
имидж“ ООД отговаря на поставеното изискване. С оглед на това, КЗК счита жалбата за 
неоснователна в тази и част.

2. На второ място в настоящите правни изводи, КЗК ще разгледа доводите на 
жалбоподателя, касаещи състава и компетентността на помощния орган на възложителя.

В чл. 103, ал. 1 от ЗОП се посочва, че възложителят назначава комисия за разглеждане 
и оценка на офертите, която се състои от нечетен брой членове. Ал. 2 на същия член от ЗОП 
сочи, че за последните не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или 
участниците. По-нататък в същия член се посочва, че действията на комисията се 
протоколират, а решенията й се вземат с мнозинство. Най-накрая ал. 5 от горепосочения 
член препраща към ППЗОП, в който се определят правилата за работа на комисията. Тези 
правила са уредени от чл. 51 до чл. 61 от ППЗОП, като никъде не е записано, че помощният 
орган на възложителя следва да разполага с компетентност с оглед предмета на поръчката. 
От така изложеното, може да се заключи, че липсват разпоредби, които да въвеждат 
изискване членовете на комисията да разполагат с професионална компетентност свързана 
с предмета на поръчката, както беше предвидено в отменения ЗОП (обн. ДВ, бр. 40 от 
13.05.2014 г., в сила от 01.06.2016 г.). Следователно, в оперативната самостоятелност на 
възложителя е да прецени дали да включи в състава на оценителната комисия лица, които 
да разполагат с професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката 
/Решение № 247 от 09.03.2017 г. на КЗК/.

Във връзка с провеждането на обществената поръчка и с оглед нейния предмет, в 
конкретния случай, при условията на оперативна самостоятелност, възложителят е включил 
в заповедта за назначаване на състав на комисията лица притежаващи необходимото 
образование и опит с оглед предмета на поръчката -  две лица с медицинско образование /т. 
4.2 и т. 6.1. от фактите/ и едно лице -  инженер по медицинска техника, работещ тази 
дейност от 2006 г. при възложителя от 2006 г. /т. 4.2. във връзка с т. 12.1. от фактите/.

С оглед на горното, КЗК приема, че твърденията на жалбоподателя, че оценителната 
комисия, която е разгледала офертите на участниците не разполага с необходимата 
професионална компетентност за да прецени дали техническите предложения отговарят на 
изискванията на възложителя, са неоснователни.

В хода на процедурата, при преценка и оценка на техническите предложения на 
участниците от помощния орган на възложителя, доколкото в настоящите изводи се 
установи, неспазване на принципите за публичност и прозрачност, и немотивирано 
допускане и оценяване на техническото предложение на определения за изпълнител 
участник, то оценителната комисия следва отново да разгледа техническата оферта на 
последния, като изложи своята ясна, мотивирана оценъчна дейност, при съобразяване с 
документите и данните, посочени в техническото предложение на „Медикъл имидж“ ООД.

На основание чл. 217, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 143 от АПК, с оглед 
основателността на жалбата на „Томед“ ООД по отношение твърдяната 
незаконосъобразност на процесното решение, претендираните от възложителя разноски за 
производството пред КЗК, следва да се оставят без уважение.

С оглед на изложения фактически и правен анализ и на основание чл. 215, ал. 2, т. 3 и 
ал. 3, както и чл. 217, ал. 1 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията
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Р Е Ш И :

1. ОТМЕНЯ КАТО Н ЕЗА К О Н О С Ъ О БРА ЗН О  Решение № 23/12.08.2019 г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч за 
възлагане обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в 
експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на фабрично нов 
хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с вместимост 500 литра за 
Отделение по трансфузионна хематология, фабрично нова CR система с пълна 
окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър 
към нея и фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия 
и графия Модел GENIUS HF, производител VILA -  Италия 1999 за Отделение по 
образна диагностика към МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД Ловеч“, открита 
с Решение №  19 от 03.06.2019 г. на възложителя.

2. ВРЪЩА преписката на възложителя за продължаване на процедурата за 
възлагане на обществената поръчка на етап ново разглеждане от оценителната комисията 
на представените технически предложения, в съответствие с изложените в настоящото 
решение мотиви.

3. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за възлагане на направените 
разноски в производството пред КЗК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлия Нейкова 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Кюмюрджиев 

ЧЛЕНОВЕ:

Анна Янева

Г еоргица Стоянова

Красимир Витанов

Красимир Зафиров
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