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За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.103 ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет „Абонаментно 
сервизно обслужване на апарат за интраоперативно лъчелечение „IntraBeani”, 
произведен от Carl Zeiss, намиращ се в Операционен блок на УМБАЛ "Царица 
Йоанна - ИСУЛ "ЕАД за срок от 36 месеца”. Процедурата е обявена с Решение № РД- 
03 -  9/23.02.2018 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 
00494-2018-0004.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-198/11.04.2018 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: Владимир Вълков - юрисконсулт

Членове: 1. доц. д-р Теофил Седлоев -  Клиника по хирургия
2. инж. Георги Иванов -  Клиника по лъчелечение

3. Денка Сотирова -  счетоводител
4. Даниела Минчева - сектор ДДП

На 11.04.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получената единствена оферта от „Дарис МС” ЕООД входирана с № 1/10.04.2018 
г. в 11:05 ч. беше предадена с приемо-предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от 
предаващото лице и председателя на комисията.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени 

представители на участниците.
Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са 

представени в запечатана непрозрачна опаковка и са подадени от участника до изтичане 
на крайния срок за подаване на оферти, и отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 от 
ППЗОП.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и провери за наличието на 
техническо предложение и отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови
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параметри", след което трима от нейните членове подписаха плика с надпис “Предлагани 
ценови параметри" и техническото предложение на участника.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя.

Участникът следва да декларира липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски 
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ - еЕЕДОП под формата на генерирани файлове 
espd-request.

Всички документи, съдържащи се в офертата на единствения участник „Дарис МС” 
ЕООД са налични и съответстват на приложения опис. Изискуемите документи за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, са налични и редовни. Участникът съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, и комисията допуска „Дарис МС” ЕООД до следващ 
етап на процедурата.

На последващо заседание на 12.04.2018 г. комисията разгледа техническото 
предложение на участника и съдържащите се в него документи, свързани с изпълнението 
на поръчката. Техническо предложение следва да съдържа:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация 
- Приложение № 2;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение №
3;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 4;
5. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- Приложение № 5;
6. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура 
(оборудване) или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ с 
права за извършване на сервизните програми на „IntraBeam PRS 500", придружено с 
превод на български език.
7. Декларация от производителя, че през тригодишния извънгаранционен период за срока 
на договора предлаганата апаратура ще подлежи на сервизно обслужване.

Техническото предложение на участника „Дарис МС” ЕООД съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията.
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 2 и съдържа 
следната информация:
0 Ще извършваме неограничен брой посещения на място за отстраняване на технически 
недостатъци и отклонения, възникнали в хода на работа на апаратурата;
0 Ще извършваме 2 /словом: два/ брой профилактики годишно, които следва да се 
извършват съгласно нормативна уредба за апарати с източници на йонизиращи лъчения, 
както и съгласно изискванията на фирмата производител CarlZeiss;
0 Ще осигурим всички необходими сервизни инструменти и устройства, произведени (и 
регулярно калибрирани) от CarlZeiss за извършване на профилактиките, а именно:
1. Тестов (сервизен) PAICH;
2. Тестов (сервизен) PDA;
3. Защитен сервизен симулатор.
0 Ще осигурим всички необходими консумативи, препоръчани и одобрени от 
производителя, които се влагат при извършване на профилактиките /в т.ч. смазочни 
материали, батерии, акумулатори/;



0 Съгласно предписанията на производителя CarlZeiss ще извършваме калибриране на 
всички части, които подлежат на периодична калибрация в завода на производителя с цел 
да бъдат проверявани параметрите, касаещи пряко дозата, която се апликира на 
пациентите.
ОВреме за калибриране и транспорт на частите - 2 /словом: два/ месеца.
*Времето за калибриране и транспорт на частите не може да бъде повече от 2 месеца. 
ОВреме за реакция, считано от получаване на заявката чрез ръководител техническа 
служба на възложителя /или негов заместник/ и в негово присъствие, писмено или по факс 
за отстраняване на технически недостатъци и отклонения възникнали в хода на работа на 
апаратурата:
- в часовете от 08:00 ч. -17:00 ч. в срок от 72 часа (словом: седемдесет и два);
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 72 часа (словом: седемдесет и два).
0 В рамките на договора за сервизно обслужване ще отстраняваме за наша сметка виновно 
допуснати от нас грешки, недостатъци и други, констатирани с протокол от Възложителя 
и / или оторизираните контролни органи.

Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска Дарис МС” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

На 18.04.2018 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което беше 
отворен плика с ценовото предложение на единствения участник „Дарис МС” ЕООД С 
писмо публикувано на Профила на купучава на 12.04.2018 г. участника беше надлежно 
уведомен за времето и мястото на отваряне на Плик № 3. На заседанието на комисията не 
присъства упълномощен представител на участника.

След като отвори плика с ценовото предложение на единствения участник и 
оповести предлаганата цена, комисията провери финансовото предложение за 
съответствие с изискванията на документацията.

Цената от офертата на „Дарис МС” ЕООД е:
Предлагаме месечна цена за абонаментно сервизно обслужване на апарат за 
интраоперативно лъчелечение „IntraBeam”, произведен от Carl Zeiss -  4 500.00 лв. без 
ДДС.
Забележка:
Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката в 
това число и разходите по транспорт на частите за калибриране до Германия и обратно до 
УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД .

Отправеното предложение на участника е единствено и не подлежи на сравнение с оглед 
критерия „най-ниска цена”. Бидейки единствено, то се явява най-ниската предложена 
цена. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

Комисията класира на ПЪРВО МЯСТО, съобразно избрания критерий за „най-ниска 
цена” участника „Дарис МС” ЕООД.

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка 
класирания на първо място участник „Дарис МС” ЕООД.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
198/11.04.2018 г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОИ, и отразява 
работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет „Абонаментно 
сервизно обслужване на апарат за интраоперативно лъчелечение „IntraBeam”,



произведен от Carl Zeiss, намиращ се в Операционен блок на УМБАЛ "Царица 
Йоанна - ИСУЛ "ЕАД за срок от 36 месеца”. Като приложения към доклада са 
протоколите от заседанията на комисията.

За приемане на работата на комисията на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът 
се представя на възложителя за утвърждаване на ..da... 9.J..-............2018 г.
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