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ПРОТОКОЛ  
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-137 от 12.04.2018г. за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на 

обществена поръчка – публично състезание с  предмет: 

 „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура”, 

публикувана в Регистъра за обществени поръчки с УНП 00468-2018-0002 

 
Днес 12.04.2018 г. в 13.00 часа, комисия в състав:   

Председател:  1.             Заличено обстоятелство 

Членове:         2. 

3.                 съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.          във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

съгласно горепосочената заповед  се събра за да отвори, разгледа, оцени и класира  

подадените оферти относно обществената поръчка с предмет „Абонаментно сервизно 

обслужване на медицинска апаратура”,  съобразно разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и 

документацията за участие, одобрена с Решение  № Р-3 / 21.03.2018г. за откриване на 

процедура за обществена поръчка и Решение № Р-4 от 28.03.2018г. за одобряване на 

обявление за изменение, на Изп.Директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД  гр. Монтана.  

На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

С приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, служител от 

деловодството към лечебното заведение предаде на председателя на комисията 11 

(единадесет) оферти, които по входящи номера, регистрирани в деловодството в Дневник 

– Регистър на обществените поръчки, съответстваха на списъка в приемо-предавателния 

протокол, а именно: 

1. „Джи И Хелткеър България” ЕООД, гр.София             - вх.№ 12 / 10.04.2018г. - 12:00 ч.; 

2. „Марвена Диагностика” ЕООД, гр.София                    - вх.№ 13 / 10.04.2018г. - 12:00 ч.; 

3. „Перфект Медика” ООД, гр.София                                - вх.№ 14 / 11.04.2018г. - 10:00 ч.; 

4. „Медсис” ЕООД, гр.София                                              - вх.№ 15 / 11.04.2018г. - 10:00 ч.; 

5. „Вега Медикал” ЕООД, гр.София                                   - вх.№ 16 / 11.04.2018г. - 10:00 ч.; 

6. „Дрегер Медикал България” ЕООД, гр.София              - вх.№ 17 / 11.04.2018г. - 11:30 ч.; 

7. „Дарис - МС” ЕООД, гр.София                                       - вх.№ 18 / 11.04.2018г. - 11:30 ч.; 

8. „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София           - вх.№ 19 / 11.04.2018г. - 11:30 ч.; 

9. „Илан Медицинска апаратура” ООД, гр.Варна            - вх.№ 20 / 11.04.2018г. - 11:30 ч.; 

10. „Медин 98” ЕООД, гр.Монтана                                    - вх.№ 21 / 11.04.2018г. - 14:30 ч.; 

11. ЕТ „Меди-ЕМ инж.Е.Георгиев”, гр.Монтана              - вх.№ 24 / 11.04.2018г. - 15:35 ч. 

 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.103 от ЗОП и след 

известяването на фирмите -  участници в процедурата от Председателя на комисията, 

назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата и спазване на 

изискванията съгласно текста на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП. 

Комисията съобрази действията си с нормативните изисквания, констатира, че   

офертите са в запечатани непрозрачни пликове и пристъпи към отварянето им по реда на 

тяхното получаване.  
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Комисията завери с подписите си представените от участниците запечатани 

пликове с ценови предложения, а трима от комисията завериха техническите предложения 

в офертите. 

 

Участието по обособени позиции е както следва: 

1. „Джи И Хелткеър България” ЕООД, гр.София             - ОП № 5; 

2. „Марвена Диагностика” ЕООД, гр.София                    - ОП № 8; 

3. „Перфект Медика” ООД, гр.София                                - ОП № 9; 

4. „Медсис” ЕООД, гр.София                                              - ОП № 12; 

5. „Вега Медикал” ЕООД, гр.София                                   - ОП № 15; 

6. „Дрегер Медикал България” ЕООД, гр.София              - ОП № 17; 

7. „Дарис - МС” ЕООД, гр.София                                       - ОП № 11; 

8. „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София           - ОП № 5; 

9. „Илан Медицинска апаратура” ООД, гр.София            - ОП № 7; 

10. „Медин 98” ЕООД, гр.Монтана                                    - ОП № 1; 

11. ЕТ „Меди-ЕМ инж.Е.Георгиев”, гр.Монтана              - ОП № 4. 

 

Председателя на комисията определи следния график за работа: до 20.04.2018г., 

разглеждане на документите за участие и извършване на предварителния подбор; до 

24.04.2018г. разглеждане на техническите предложения;  до 25.04.2018г. отваряне на 

ценовите предложения, класиране на офертите и предаване на възложителя протоколите и 

доклада от работата на комисията. 

 

С това приключи заседанието и комисията реши да се събере на 16.04.2018г., за да 

разгледа представените документи в офертите, относно личното състояние и критериите за 

подбор. 

 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

5. 
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ПРОТОКОЛ №2 
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-137 от 12.04.2018г. за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на 

обществена поръчка – публично състезание с  предмет: 

 „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура”, 

публикувана в Регистъра за обществени поръчки с УНП 00468-2018-0002 

 
Днес 16.04.2018 г. в 12.00 часа, комисия в състав:   

Председател:  1.             Заличено обстоятелство 

Членове:         2. 

3.                 съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.          във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

се събра за да продължи работата си по обществената поръчка с предмет 

„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура”. 

 

Комисията започна да разглежда представените документи в офертите относно 

личното състояние и критериите за подбор по реда на подаване на офертите.  

При обстойното разглеждане на представените от участниците ЕЕДОП  и във 

връзка с чл.67, ал.4 от ЗОП, съгласно който задължението за представяне на ЕЕДОП в 

електронен вид е влязло в сила от 1 април 2018 г., комисията констатира следните 

нередности: 

„Перфект Медика” ООД – представения файл не позволява четене на ЕЕДОП, 

единствено проверка на електронен подпис; 

„Вега Медикал“ ЕООД - е представил ЕЕДОП само на хартиен носител с незаверени 

страници; 

 „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД – в ЕЕДОП е посочен номер на поръчката, 

който е относим към предварителния контрол на същата. 

 

Комисията реши : 

1. Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП да изпрати настоящия протокол до всички участници 

и в същия ден да го публикува в Профила на купувача. 

2. Да изчака отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след получаването 

на протокола от участниците, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

3. Да се събере отново след изтичане на срока за да продължи работата си по оценка 

и класиране на подадените оферти. 

 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

5. 
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ПРОТОКОЛ №3 
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-137 от 12.04.2018г. за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на 

обществена поръчка – публично състезание с  предмет: 

 „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура”, 

публикувана в Регистъра за обществени поръчки с УНП 00468-2018-0002 

 
Днес 20.04.2018 г. в 11.00 часа, комисия в състав:   

Председател:  1.             Заличено обстоятелство 

Членове:         2. 

3.                 съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.          във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

се събра за да продължи работата си в обществената поръчка с предмет 

„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура”. 

 

С писмо изх.№355/17.04.2018г., изпратено до участниците в процедурата и 

публикувано на интернет страницата на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД, в сектор Профил 

на купувача в същия ден, комисията уведоми участниците с Протокол №2 за 

констатираните несъответсвия в съответните оферти на трима от участниците. 

Комисията единодушно реши да разгледа техническите предложения на 

участниците с оферти, за които няма констатираните несъответсвия в документите за 

подбор, включително и представените документи, изисквани за всяка обособена позиция.  

Бяха подробно разгледани и обсъдени представените документи от „Джи И Хелткеър 

България” ЕООД, „Марвена Диагностика” ЕООД, „Медсис” ЕООД, „Дрегер Медикал 

България” ЕООД, „Дарис - МС” ЕООД, „Илан Медицинска апаратура” ООД, „Медин 98” 

ЕООД и ЕТ „Меди-ЕМ инж.Е.Георгиев”. Комисията констатира че участниците са 

представили необходимите документи относно изискванията за изпълнение на поръчката  

и техническите възможности за изпълнението на същата по обособените позиции за които 

участват - представените оферти отговарят на изискванията на възложителя и на 

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

Комисията реши да се събере отново на 25.04.2018г. за да разгледа офертите на 

останалите трима участници, на които е определен срок за отстраняване на 

несъответствията, след което в 12:00 часа да отвори пликовете с ценови предложения на 

допуснатите участници. 

 

 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

5. 
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ПРОТОКОЛ №4 
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-137 от 12.04.2018г. за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на 

обществена поръчка – публично състезание с  предмет: 

 „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура”, 

публикувана в Регистъра за обществени поръчки с УНП 00468-2018-0002 

 
Днес 25.04.2018 г. в 10.00 часа, комисия в състав:   

Председател:  1.             Заличено обстоятелство 

Членове:         2. 

3.                 съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.          във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

се събра за да продължи работата си в обществената поръчка с предмет 

„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура”. 

В законоустановения срок комисията получи допълнителни документи от „Перфект 

Медика” ООД,  „Вега Медикал” ЕООД и „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД. Комисията 

разгледа представените допълнителни документи от тримата участници относно 

критериите за подбор и констатира че участниците са отстранили посочените в Протокол 

№2 на комисията несъответствия. Във връзка с това на същите, комисията обстойно 

разгледа и техническите предложения. 

Всички участници са заявили, че няма да ползват капацитет на трети лица, както и 

подизпълнители. Всички представени технически предложения също отговарят на 

условията и изискванията за изпълнение на поръчката по обособени позиции. 

Предложенията относно срока за отзоваване на сервизните специалисти при 

авария/повреда  е съответстващ на максимално обявения. 

Комисията единодушно реши да отвори всички ценови предложения. 

С  писмо изх.№369/20.04.2018г.  публикувано на интернет страницата на МБАЛ «Д-

р Стамен Илиев» АД, в сектор Профил на купувача в същия ден участниците бяха 

уведомени за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения. 

 

В 12:00 часа започна откритото заседание на комисията. 

На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Председателят на комисията започна отваряне на пликовете с ценови предложения 

по реда на подаване на офертите и ги обяви: 

1. „Джи И Хелткеър България” ЕООД, гр.София      - за ОП № 5 - 624.00 лв. с ДДС; 

2. „Марвена Диагностика” ЕООД, гр.София              - за ОП № 8 - 650.00 лв. с ДДС; 

3. „Перфект Медика” ООД, гр.София                         - за ОП № 9 - 180.00 лв. с ДДС; 

4. „Медсис” ЕООД, гр.София                                       - за ОП № 12 - 400.00 лв. с ДДС; 

5. „Вега Медикал” ЕООД, гр.София                            - за ОП № 15 - 336.00 лв. с ДДС; 

6. „Дрегер Медикал България” ЕООД, гр.София       - за ОП № 17 - 99.96 лв. с ДДС; 

7. „Дарис - МС” ЕООД, гр.София                                - за ОП № 11 - 400.00 лв. с ДДС; 

8. „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София    - за ОП № 5 - 648.00 лв. с ДДС; 

9. „Илан Медицинска апаратура” ООД, гр.София     - за ОП № 7 - 100.00 лв. с ДДС; 

10. „Медин 98” ЕООД, гр.Монтана                             - за ОП № 1 - 1 080 лв. крайна цена; 

11. ЕТ „Меди-ЕМ инж.Е.Георгиев”, гр.Монтана       - за ОП № 4 - 600.00 лв. крайна цена. 

Всички ценови предложения отговарят на обявения финансов ресурс. 

 



6 

 

За Обособена позиция №5 има двама участници и класирането за позицията по 

обявения критерий „най-ниска цена“ е: 

Първо място - „Джи И Хелткеър България” ЕООД; 

Второ място - „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД. 

Има подадена само по една оферта за: 

Обособена позиция №1 – Общоболнична апаратура 

Обособена позиция  №4 - Рентгенова апаратура 

Обособена позиция  №7 – Дигитална апаратура за образна диагностика 

Обособена позиция  №8 – Клинично лабораторна апаратура - Анализатори 

Обособена позиция №9 - Клинично лабораторна апаратура 

Обособена позиция №11 – Дигитална скопично-графична апаратура 

Обособена позиция №12 - Дигитална графична апаратура 

Обособена позиция №15 - Белодробна вентилация 

Обособена позиция №17 - Неонатологична апаратура 

и поради това, съответния участник за обособената позиция се класира на първо 

място. 

 Комисията предлага на възложителя да сключи договори с класираните на 

първо място участници, както следва: 

1. „Джи И Хелткеър България” ЕООД, гр.София             - ОП № 5; 

2. „Марвена Диагностика” ЕООД, гр.София                    - ОП № 8; 

3. „Перфект Медика” ООД, гр.София                                - ОП № 9; 

4. „Медсис” ЕООД, гр.София                                              - ОП № 12; 

5. „Вега Медикал” ЕООД, гр.София                                   - ОП № 15; 

6. „Дрегер Медикал България” ЕООД, гр.София              - ОП № 17; 

7. „Дарис - МС” ЕООД, гр.София                                       - ОП № 11; 

9. „Илан Медицинска апаратура” ООД, гр.София            - ОП № 7; 

10. „Медин 98” ЕООД, гр.Монтана                                    - ОП № 1; 

11. ЕТ „Меди-ЕМ инж.Е.Георгиев”, гр.Монтана              - ОП № 4. 

 Комисията уведомява Възложителя, че няма подадени оферти за следните 

обособени позиции: 

Обособена позиция №2 – Специализирана очна апаратура 

Обособена позиция №3 – Апаратура за образна диагностика 

Обособена позиция №10 – Хемодиализна апаратура 

Обособена позиция №13 – Видеоендоскопска апаратура 

Обособена позиция №14 – Стерилизационна апаратура 

Обособена позиция №16 - Дихателна реанимация 

 

С това комисията изпълни възложеното. 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

5. 

 


