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         Днес 11.09. 2015 г., комисия в състав:    
Председател: 1.  инж.Данчо Ангелов – Спец. МТ и ИО; 
Членове: 2.   Димитрина Илиева –  Юрисконсулт; 

3.   Д-р Паулина Паунова – Н-к Клинична лаборатория; 
4.   Д-р Йордан Йорданов – Н-к  Отделение образна диагностика; 
5.   Ангелинка Тодорова –  Инспектор ЗБР, организатор и ОМП. 

се събра да продължи работата си по оценка и класиране на подадените оферти по 
открита процедура за обществена поръчка : „Извънгаранционно абонаментно сервизно 
обслужване на медицинска апаратура”. 

 
С писмо изх. № 1226 / 03.09.2015г., изпратено до всички участници в процедурата, 

комисията ги уведоми за работата си на заседанията проведени на 25 и 28 август и 
констатираните несъответствия в представените документи в плик №1 и документацията за 
участие в процедурата. С писмо изх. № 1227 / 03.09.2015г. до „Медикъл Имейджинг 
Сървиз” ООД на основание чл.68, ал.11 от ЗОП комисията изиска от участника да направи 
допълнително уточнение и разяснение относно обстоятелството за доказване на изискването 
на възложителя за обособена позиция №5. 

 
Относно констатираните несъответсвия в представените документи в плик №1 на 

офертите участниците предприеха следните дейстивя за тяхното отстраняване: 
- №1 „Сани Мед” ЕООД – номерирана оферта, заверена с подпис и печат първа 

страница на Декларация по чл.47, ал.9 на място от управителя на фирмата ;  
- №3 „Марвена Диагностика” ООД – представени допълнително документи 

изх.№198/03.09.2015г. наш вх. №732/04.09.2015г.; 
- №6 „Медин 98” ЕООД - номерирана оферта на място от управителя на фирмата’ 
- №7 „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД - представени допълнително документи 

изх.№089/10.09.2015г. наш вх. №748/10.09.2015г.; 
- №8 „Елпак Лизинг” ЕООД - представени допълнително документи 

изх.№Т5883_х01/07.09.2015г. наш вх. №738/08.09.2015г. 
 
Комисията разгледа допълнително представените документи от участници в 

процедурата и допуска всички участници до следващия етап на процедурата. 
 
Съгласно документацията за откритата процедура : 
• За всяка отделна оферта,  която отговаря на изискванията на ЗОП и условията на 

настоящата документация, назначената комисия извършва оценка, въз основа на определения 
критерий „икономически най-изгодна оферта”, като сравнява офертите на участниците за всяка 
обособена позиция. 

Общата оценка на всяко предложение К представлява сума от оценките на отделните 
критерии 

К= К1+К2. 
К1 - единична цена - изразява се в число, съответстващо на брой точки и представляващо 

съотношение между предложена от участник в процедурата най-ниска единична цена за 
поддръжка на апаратура за обособена позиция (която е с оценка 80), към цената 
предложена от съответния участник за същата обособена позиция, умножена с коефициент 
80. Оценката се определя съгласно формулата: 

К1 = Цmin / Цсъотв  х 80 

където: 
Цmin    - най-ниската предложена цена за изпълнение от участник в процедурата за 

обособена позиция 
Цсъотв - предложена цена на оценявания участник за  същата обособена позиция 

 
Максималната стойност на коефициент К1 е 80 точки. 



 
К2 – срок за реакция – в минути - изразява се в число, съответстващо на брой точки и 

представляващо съотношение между предложения от участник в процедурата най-кратък 
срок(който е с оценка 20), към предложеното време за реакция от съответния участник за 
същата обособена позиция, умножено с коефициент 20. Оценката се определя съгласно 
формулата: 

К2 = tmin / tсъотв  х 20 

където: 
t min    - най-кратък срок за реакция предложен от участник в процедурата за обособена 

позиция 
tсъотв  - предложен срок за реакция от оценявания участник за същата обособена позиция  

 
Максималната стойност на коефициент К2 е 20 точки. 

 
Комисията разгледа предложенията на участниците в Плик №2 и изготви таблица 

относно Коефициент за оценка К2 – срок за реакция: 

Обособена позиция Участник Срок за реакция К2 - 20 точки 

№6 „Медин 98” ЕООД  5 мин 20 

1 

№8 „Елпак Лизинг” ЕООД  22 мин 4.55 

№4 ЕТ„Меди – ЕМ инж.Е.Георгиев" 6 мин 20 

4 

№8 „Елпак Лизинг” ЕООД  22 мин 5.45 

№5 „Джи и Хелткеър България” ЕООД  
30 мин- дист. диагностика;  

240 мин - на място 
7.5 

5 

№7 „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД   90 мин 20 

6 №3 „Марвена Диагностика” ООД  12 часа 20 

7 №3 „Марвена Диагностика” ООД  12 часа 20 

8 №2 „Перфект Медика” ООД  1440 мин = 24ч 20 

9 №1 „Сани Мед” ЕООД  24 часа 20 

 
Комисията реши на 16.09.2015 г. в 11:00 часа да отвори плик № 3 „предлагана цена” 

на офертите, за което съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП да публикува на официалната страница 
на МБАЛ „Д-р Стамен илиев” съобщение за отваряне на ценовите оферти и резултатите по 
оценяване на офертите по показател за оценка К2. 
 
 
КОМИСИЯ : ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Д.Ангелов   подпис 

                         ЧЛЕНОВЕ:           Д.Илиева             подпис 

                                                        Д-р Паунова        подпис 

                    Д-р Йорданов     подпис 

                                                        А.Тодорова         подпис 
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         Днес 16.09. 2015 г., комисия в състав:    
Председател: 1.  инж.Данчо Ангелов – Спец. МТ и ИО; 
Членове: 2.   Димитрина Илиева –  Юрисконсулт; 

3.   Борислав Борисов - Ръководител н-е АСД; 
4.   Д-р Йордан Йорданов – Н-к  Отделение образна диагностика; 
5.   Ангелинка Тодорова –  Инспектор ЗБР, организатор и ОМП. 

се събра да продължи работата си по оценка и класиране на подадените оферти по 
открита процедура за обществена поръчка : „Извънгаранционно абонаментно сервизно 
обслужване на медицинска апаратура”. В състава на комисията взе участие резервния член – 
Борислав Борисов на мястота на д-р Паулина Паунова поради нейното отссъствие. 

С писмо изх. № 1272/12.09.2015г. на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП чрез съобщение в 
профила на купувача, публикувано на 12.09.2015г., комисията обяви датата, часа и мястото 
на отваряне на плик № 3 от офертите, както и оценяването на офертите по показател за 
оценка К2. 

На заседанието на комисията не присъстваха други лица. 
   

Комисията отвори и завери с подписи представените ценови предложения в Плик №3 
на офертите.   

Комисията обстойноразгледа всички предложения на участниците. Съгласно 
документацията за участие в процедурата и обявлението за поръчката е наложен финансов 
ресурс за всяка обособена позиция. Комисията констатира че ценовите предложения на 
участниците не надхвърлят определения финансов ресурс. 

 
Съгласно обявените показатели за оценка на офертите, комисията изготви следната 

таблица за оценка К=К1+К2 и направи следното класиране: 
 

Обособена 

позиция 
Участник 

Срок за 

реакция 

К2 - 

20 

точки 

Предложена 

цена без ДДС 

К1 - 80 

точки 

К - 100 

точки 

Класиране 

място 

№6 „Медин 98” ЕООД  5 мин 20 1 150.00 крайна 

цена 
79.3 99.3 1 

1 

№8 „Елпак Лизинг” ЕООД  22 мин 4.55 
950.00 без ДДС,       

1 140.00 с ДДС 
80 84.55 2 

№4 ЕТ„Меди – ЕМ 

инж.Е.Георгиев" 
6 мин 20 550.00 крайна 

цена 
80.00 100 1 

4 

№8 „Елпак Лизинг” ЕООД  22 мин 5.45 
580.00 без ДДС, 

696.00 с ДДС 
63.22 68.67 2 

№5 „Джи и Хелткеър 

България” ЕООД  

30 мин- дист. 

диагностика;  

240 мин - на 

място 

7.5 
800.00 без ДДС, 

960.00 с ДДС 
58 65.5 2 

5 

№7 „Медикъл Имейджинг 

Сървиз” ООД    
90 мин 20 

580.00 без ДДС, 

696.00 с ДДС 
80 100 1 

6 
№3 „Марвена 

Диагностика” ООД  
12 часа 20 470.00 без ДДС 80 100 1 

7 
№3 „Марвена 

Диагностика” ООД  
12 часа 20 110.00  без ДДС 80 100 1 

8 
№2 „Перфект Медика” 

ООД  

1440 мин = 

24ч 
20 

122.00 без ДДС, 

146.40 с ДДС 
80 100 1 

9 №1 „Сани Мед” ЕООД  24 часа 20 2 109.00 без 

ДДС 
80 100 1 

 
 



 
На основание направеното класиране, за изпълнители на обществената поръчка 

комисията предлага за: 
 
- ОП № 1 Общо болнична апаратура                    -  „Медин 98” ЕООД; 
- ОП № 4 Рентгенова апаратура - ЕТ„Меди         - ЕМ инж.Е.Георгиев"; 
- ОП № 5 Компютър томографска апаратура      - „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД; 
- ОП № 6 Клинично лабораторна апаратура 1    - „Марвена Диагностика” ООД; 
- ОП № 7 Клинично лабораторна апаратура 2    - „Марвена Диагностика” ООД; 
- ОП № 8 Клинично лабораторна апаратура 3    - „Перфект Медика” ООД; 
- ОП № 9 Хемодиализна апаратура                      - „Сани Мед” ЕООД. 
 
За ОП №2 Специализирана очна апаратура и ОП 3 Апаратура за образна диагностика 

няма подадени оферти. 
 
 

С това комисията приключи работата, възложена със Заповед № З-280 от 25.08.2015г. 
на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана. 

Този протокол, както и цялата документация относно откритата процедура за 
възлагане на обществена поръчка за „Извънгаранционно абонаментно сервизно 

обслужване на медицинска апаратура” с УНП 00468-2015-0007, открита с Решение № Р-
16 от 30.07.2015 г., ще бъдат връчени на възложителя на процедурата от комисията.   

 
 
 

КОМИСИЯ : ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Д.Ангелов   подпис 

                         ЧЛЕНОВЕ:           Д.Илиева             подпис 

                                                        Б.Борисов            подпис 

                    Д-р Йорданов     подпис 

                                                        А.Тодорова         подпис 

 

Получил протокола и документацията на : 18.09.2015г. 

 

                                                                    
                                                                    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    подпис и печат 

                                                                                                 Д-р Тодор Тодоров 

                                                                                                 Изп.Директор  

 


