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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 и сервизно 
обслужване на медицинска апаратура за образна диагностика на УМБАЛ "Царица 
Йоанна - ИСУЛ" ЕАД". Процедурата е обявена с Решение № РД - 03 -12/15.03.2018 г. 
на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0007.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-209/23.04.2018 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. инж. Георги Иванов -  Клиника по лъчелечение

2. Йончо Йончев -  ръководител ТС
3. д-р Пламен Гецов -  Клиника по образна диагностика
4. Даниела Минчева - сектор ДДП

На 23.04.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на 
председателя на комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе 
подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1. „Медикъл Имидж” ЕООД -  оферта № 1/18.04.2018 г. - 11:05 ч.
2. „Дарис МС” ЕООД -  оферта № 2/19.04.2018 г. - 11:35 ч.
3. ЕТ „Никат-Николай Терзиев” -  оферта вх.№ 3/20.04.2018 г. - 10:30 ч.
4. „Медимаг” ЕООД -  оферта № 4/20.04.2018 г. - 11:00 ч.
5. „Сименс Хелткеър” ЕООД -  оферта № 5/20.04.2018 г. - 14:30 ч.
6. „С&Т България” ЕООД-оферта № 6/20.04.2018 г. - 15:10 ч.
7. “Джи и Хелткеър България” Е О О Д -оферта № 7/20.04.2018 г. - 15:30 ч.

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 запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до 
изтичане на крайния срок за подаване на оферти -  лично или чрез куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 от 
ППЗОП.
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Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически 
предложения и отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, 
съобразно обособените позиции и номенклатурни единици, за които се участва, след което 
трима от нейните членове подписаха пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” 
и техническите предложения на участниците.

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.

Участниците следва да декларират 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. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с § 29, 
т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., 
Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в 
електронен вид. Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила 
на посочената дата, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на 
обществената поръчка.

Критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции и на основание чл. 
47, ал. 10 от ППЗОП. Възложителят е допуснал възможността за представяне на един 
еЕЕДОП.

Поръчката е разделена на 11 обособени позиции. Всеки участник има право да 
представи оферта за една, за повече от една или за всички обособени позиции. Обособена 
позиция № 11 включва 6 типа апарати, повечето от които са произведени преди 1990 г. 
Изискването за комплексност на обособената позиция е задължително.

1. Офертата на участника „Медикъл Имидж” ЕООД е за обособена позиция № 10.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника съответстват на приложения 
опис. Представен е електронно подписан документ ЕЕДОП на участника. Представените 
документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, са редовни, с изключение на формата на електронно 
подписания ЕЕДОП. В „Профила на купувача” в сайта на Възложителя към досието на 
обществената поръчка е качен еЕЕДОП под формата на генерирани файлове espd-request. 
Участникът е попълнил, сканирал и подписал с електронен подпис Word формат на 
ЕЕДОП, а не предоставената от възложителя форма на еЕЕДОП на адрес: 
http://www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_112.hlml
В сайта на Агенцията за Обществени Поръчки е качено „Методическо указание относно 
Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 
електронен вид еЕЕДОП” с линк
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов еЕЕДОП, подписан с електронен 
подпис на управителя, като ползва генерираните от Възложителя файлове espd-request. С 
електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF.

2. Офертата на участника „Дарис МС” ЕООД е за обособена позиция № 7.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника 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 следващия етап на процедурата.

3. Офертата на участника ЕТ „Никат-Николай Терзиев” е за обособена позиция № 11.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника съответстват на приложения 
опис. Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител. Представени са два 
електронно подписани документа еЕЕДОП - на ЕТ „Никат-Николай Терзиев” и на
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подизпълнителя ЕТ "Танев и Тачев-Стоян Танев”. Приложена е декларация за поетите 
от подизпълнителя задължения. Изискуемите документи за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор на участника и подизпълнителя са 
налични и редовни. Подизпълнителят ЕТ "Танев и Тачев-Стоян Танев” съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съобразно дела и вида от 
поръчката, който ще изпълнява. Участникът съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, и комисията допуска ЕТ „Никат-Николай Терзиев” 
до следващия етап на процедурата.

4. Офертата на участника „Медимаг” ЕООД е за обособени позиции № 8 и 9.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника съответстват на приложения 
опис.
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение на следните 
документи:

- В еЕЕДОП данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности”, точка - „Образователна и професионална 
квалификация” са непълни, тъй като не са посочени сроковете на валидност на 
“Удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с рентгенова апаратура” 
на описаните лица които ще отговарят за изпълнението на поръчката.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи:

- нов еЕЕДОП с посочени пълни данни изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, 
таблица В „Технически и професионални способности”, точка - „Образователна и 
професионална квалификация” относно сроковете на валидност на “Удостоверение за 
правоспособност за извършване на дейности с рентгенова апаратура” на описаните лица 
които ще отговарят за изпълнението на поръчката.

5. Офертата на участника „Сименс Хелткеър” ЕООД е за обособена позиция № 6.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника 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 „Сименс Хелткеър” ЕООД до следващия етап на процедурата.

6. Офертата на участника „С&Т България” ЕООД е за обособени позиции № 4 и 5.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника 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 „С&Т България” ЕООД до следващия етап на процедурата

7. Офертата на участника “Джи и Хелткеър България” ЕООД е за обособени позиции 
№ 1, 2 и 3.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника съответстват на приложения 
опис.
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение на следните 
документи:

- В еЕЕДОП данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица А 
„Вписване в съответен професионален регистър” са непълни, тъй като не е посочено 
наличие на “Разрешение за търговия на едро с медицински изделия” издадено по реда на 
ЗМИ.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи:



- нов еЕЕДОП с посочени пълни данни изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, 
таблица А „Вписване в съответен професионален регистър” относно наличие на 
"Разрешение за търговия на едро с медицински изделия” издадено по реда на ЗМИ

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача /27.04.2018 г./. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията 
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, представиха изискуемите документи, които комисията разгледа на 
последващо заседание на 08.05.2018 г.

С писмо Вх. № 704/30.04.2018 г. участникът „Медимаг” ЕООД представи нов 
еЕЕДОП с посочени пълни данни изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности”, точка - „Образователна и професионална 
квалификация” относно сроковете на валидност на “Удостоверение за правоспособност 
за извършване на дейности с рентгенова апаратура” на описаните лица които ще отговарят 
за изпълнението на поръчката. Проверката за съответствие на документите, включително 
и допълнително представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на 
„Медимаг” ЕООД съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Медимаг” ЕООД до следващия етап на процедурата.

С писмо Вх. № 829/04.05.2018 г. участникът „Медикъл Имидж” ЕООД представи 
нов еЕЕДОП подписан с електронен подпис на управителя, като са ползвани генерираните 
от Възложителя файлове espd-request. Проверката за съответствие на документите, 
включително и допълнително представения, за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, установи, че 
заявлението/офертата/ на „Медикъл Имидж” ЕООД съответства с критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно 
РЕШИ:
допуска „Медикъл Имидж” ЕООД до следващия етап на процедурата.

С писмо Вх. № 841/08.05.2018 г. участникът “Джи и Хелткеър България” ЕООД
представи нов еЕЕДОП с посочени пълни данни изискуеми в Част IV: “Критерии за 
подбор”, таблица А „Вписване в съответен професионален регистър” относно наличие на 
“Разрешение за търговия на едро с медицински изделия” издадено по реда на ЗМИ. 
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представения, 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на “Джи и Хелткеър България” 
ЕООД съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска “Джи и Хелткеър България” ЕООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 09.05.2018 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 № 1. Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага списък с 
резервните части за апаратурата от съответната обособена позиция.
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 2;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 3;
5. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- Приложение № 4;
6. Декларация от производителя, че през тригодишния извънгаранционен период за срока 
на договора предлаганата апаратура ще подлежи на сервизно обслужване -  в оригинал и в 
превод на български език.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от 
позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от 
ППЗОП.

1. Офертата на участника „Медикъл Имидж” ЕООД е за обособена позиция № 10 и
съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Приложен е списък с резервни части.
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1 и съдържа 
следната информация:
0 Ще изпълняваме поръчката съгласно разпоредбите на нормативната уредба;
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 1 (словом: една) брой профилактики годишно на отделните модули и 
компоненти;
0 Ще извършваме всяка профилактика до 2 (словом: два) дни. В случай, че в рамките на 
извършваната регулярна профилактика се диагностицира проблем, който налага 
допълнителна интервенция, времето за привеждане на системата в работно състояние се 
удължава с технологичното време, необходимо за доставка на резервната част и 
отстраняване на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди и извършваме необходимите ремонти на 
медицинската апаратура, както следва:

Отстраняване на повреди, открити при техническите профилактики и проверки; 
Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и 
аварии;

0 Ще отстраняваме възникнали повреди без доставка на резервни части не по-късно от 8 
(словом: осем) часа от идентифициране на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди с доставка на резервни части не по-късно от 7 
(словом: седем) дни от идентифициране на проблема;
0 Предложеното от нас време 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 е както следва:

- в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 24 часа (словом: двадесет и четири);
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 24 часа (словом: двадесет и четири);

0 При необходимост от извършване на ремонти с доставка на резервни части за всеки 
конкретен случай ще представяме констативен протокол за състоянието на медицинската 
апаратура, и оферта, включваща цената на резервната/ите част/и, срокът на доставка, 
гаранционния срок на резервните части, начинът на плащане, и срокът за въвеждане в 
експлоатация на отремонтирания апарат, както и гаранционния срок на ремонта;
0 Предложените от нас гаранционни срокове са както следва:
- Гаранционен срок на ремонта - 6 (словом: шест) месеца от датата на протокола за 
извършения ремонт;



- Гаранционен срок на вложените резервни части - 8 (словом: осем) месеца от датата на 
протокола за извършения ремонт и въвеждане в експлоатация.
0 Ще отстраняваме възникнали сервизни проблеми и при необходимост ще извършваме 
актуализация на софтуера /за обособените позиции, за които е приложимо/',
0 Ще осигурим за срока на договора резервни части в срок до 7 (словом: седем) дни;
0 Ще осигурим всички резервни части от списъка с резервни части с посочени единични 
цени без ДДС, представляващ неделима част от предложението за изпълнение на 
поръчката.
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 „Медикъл Имидж” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

2. Офертата на участника „Дарис МС” ЕООД е за обособена позиция № 7 и съдържа 
едно техническо предложение.

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Приложен е списък с резервни части.
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1 и съдържа 
следната информация:
0 Ще изпълняваме поръчката съгласно разпоредбите на нормативната уредба;
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: две) брой профилактики годишно на отделните модули и 
компоненти;
0 Ще извършваме всяка профилактика до 1 (словом: един) дни. В случай, че в рамките на 
извършваната регулярна профилактика се диагностицира проблем, който налага 
допълнителна интервенция, времето за привеждане на системата в работно състояние се 
удължава с технологичното време, необходимо за доставка на резервната част и 
отстраняване на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди и извършваме необходимите ремонти на 
медицинската апаратура, както следва:

Отстраняване на повреди, открити при техническите профилактики и проверки; 
Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и 
аварии;

0 Ще отстраняваме възникнали повреди без доставка на резервни части не по-късно от 8 
(словом: осем) часа от идентифициране на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди с доставка на резервни части не по-късно от 40 
(словом: четиридесет) дни от идентифициране на проблема;
0 Предложеното от нас време 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 е както следва:

- 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 При необходимост от извършване на ремонти с доставка на резервни части за всеки 
конкретен случай ще представяме констативен протокол за състоянието на медицинската 
апаратура, и оферта, включваща цената на резервната/ите част/и, срокът на доставка, 
гаранционния срок на резервните части, начинът на плащане, и срокът за въвеждане в 
експлоатация на отремонтирания апарат, както и гаранционния срок на ремонта;
0 Предложените от нас гаранционни срокове са както следва:
- Гаранционен срок на ремонта - 3 (словом: три) месеца от датата на протокола за 
извършения ремонт;



- Гаранционен срок на вложените резервни части - 6 (словом: шест) месеца от датата на 
протокола за извършения ремонт и въвеждане в експлоатация.
0 Ще отстраняваме възникнали сервизни проблеми и при необходимост ще извършваме 
актуализация на софтуера /за обособените позиции, за които е приложимо/',
0 Ще осигурим за срока на договора неупотребявани, оригинални резервни части в срок 
до 35 (словом: тридесет и пет) дни;
0 Ще осигурим всички резервни части от списъка с резервни части с посочени единични 
цени без ДДС, представляващ неделима част от предложението за изпълнение на 
поръчката.
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.

3. Офертата на участника ЕТ „Никат-Николай Терзиев” е за обособена позиция № 11 и
съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Приложен е списък с резервни части.
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1 и съдържа 
следната информация:
0 Ще изпълняваме поръчката съгласно разпоредбите на нормативната уредба;
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 3 (словом: три) брой профилактики годишно на отделните модули и 
компоненти;
0 Ще извършваме всяка профилактика до 1 (словом: един) дни. В случай, че в рамките на 
извършваната регулярна профилактика се диагностицира проблем, който налага 
допълнителна интервенция, времето за привеждане на системата в работно състояние се 
удължава с технологичното време, необходимо за доставка на резервната част и 
отстраняване на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди и извършваме необходимите ремонти на 
медицинската апаратура, както следва;

Отстраняване на повреди, открити при техническите профилактики и проверки; 
Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и 
аварии;

0 Ще отстраняваме възникнали повреди без доставка на резервни части не по-късно от 4 
(словом: четири) часа от идентифициране на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди с доставка на резервни части не по-късно от 2 
(словом: два) дни от идентифициране на проблема;
0 Предложеното от нас време 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 е както следва:

- в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 3 часа (словом: три);
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 4 часа (словом: четири);

0 При необходимост от извършване на ремонти с доставка на резервни части за всеки 
конкретен случай ще представяме констативен протокол за състоянието на медицинската 
апаратура, и оферта, включваща цената на резервната/ите част/и, срокът на доставка, 
гаранционния срок на резервните части, начинът на плащане, и срокът за въвеждане в 
експлоатация на отремонтирания апарат, както и гаранционния срок на ремонта;
0 Предложените от нас гаранционни срокове са както следва:



- Гаранционен срок на ремонта - 4 (словом: четири) месеца от датата на протокола за 
извършения ремонт;
- Гаранционен срок на вложените резервни части - 7 (словом: седем) месеца от датата на 
протокола за извършения ремонт и въвеждане в експлоатация.
0 Ще отстраняваме възникнали сервизни проблеми и при необходимост ще извършваме 
актуализация на софтуера /за обособените позиции, за които е приложимо/;
0 Ще осигурим за срока на договора резервни части в срок до 2 (словом: два) дни;
0 Ще осигурим всички резервни части от списъка с резервни части с посочени единични 
цени без ДДС, представляващ неделима част от предложението за изпълнение на 
поръчката.
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 ЕТ „Никат-Николай Терзиев” до отваряне на ценовото предложение.

4. Офертата на участника „Медимаг” ЕООД е за обособени позиции № 8 и 9 и съдържа 
две технически предложения.

Техническите предложения на участника съдържат всички изискуеми документи и са в 
съответствие с документацията. Приложени са списъци с резервни части.
Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 1 и съдържат 
следната информация, и за двете обособени позиции:
0 Ще изпълняваме поръчката съгласно разпоредбите на нормативната уредба;
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 на отделните модули и 
компоненти;
0 Ще извършваме всяка профилактика до 1 (словом: един) дни. В случай, че в рамките на 
извършваната регулярна профилактика се диагностицира проблем, който налага 
допълнителна интервенция, времето за привеждане на системата в работно състояние се 
удължава с технологичното време, необходимо за доставка на резервната част и 
отстраняване на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди и извършваме необходимите ремонти на 
медицинската апаратура, както следва:

Отстраняване на повреди, открити при техническите профилактики и проверки; 
Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и 
аварии;

0 Ще отстраняваме възникнали повреди без доставка на резервни части не по-късно от 8 
(словом: осем) часа от идентифициране на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди с доставка на резервни части не по-късно от 10 
(словом: десет) дни от идентифициране на проблема;
0 Предложеното от нас време 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 е както следва:

- в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 2 часа (словом: два);
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 6 часа (словом: шест);

0 При необходимост от извършване на ремонти с доставка на резервни части за всеки 
конкретен случай ще представяме констативен протокол за състоянието на медицинската 
апаратура, и оферта, включваща цената на резервната/ите част/и, срокът на доставка, 
гаранционния срок на резервните части, начинът на плащане, и срокът за въвеждане в 
експлоатация на отремонтирания апарат, както и гаранционния срок на ремонта;
0 Предложените от нас гаранционни срокове са както следва:



- Гаранционен срок на ремонта - 3 (словом: три) месеца от датата на протокола за 
извършения ремонт;
- Гаранционен срок на вложените резервни части - 6 (словом: шест) месеца от датата на 
протокола за извършения ремонт и въвеждане в експлоатация.
0 Ще отстраняваме възникнали сервизни проблеми и при необходимост ще извършваме 
актуализация на софтуера /за обособените позиции, за които е приложимо/',
0 Ще осигурим за срока на договора резервни части в срок до 10 (словом: десет) дни;
0 Ще осигурим всички резервни части от списъка с резервни части с посочени единични 
цени без ДДС, представляващ неделима част от предложението за изпълнение на 
поръчката.
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.
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Медимаг” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

5. Офертата на участника „Сименс Хелткеър” ЕООД е за обособена позиция № 6 и
съдържа техническо предложение.

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията.
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1 и съдържа 
следната информация:
0 Ще изпълняваме поръчката съгласно разпоредбите на нормативната уредба;
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 на отделните модули и 
компоненти;
0 Ще извършваме всяка профилактика до 2 (словом: два) дни. В случай, че в рамките на 
извършваната регулярна профилактика се диагностицира проблем, който налага 
допълнителна интервенция, времето за привеждане на системата в работно състояние се 
удължава с технологичното време, необходимо за доставка на резервната част и 
отстраняване на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди и извършваме необходимите ремонти на 
медицинската апаратура, както следва:

Отстраняване на повреди, открити при техническите профилактики и проверки; 
Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и 
аварии;

0 Ще отстраняваме възникнали повреди без доставка на резервни части не по-късно от 8 
(словом: осем) часа от идентифициране на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди с доставка на резервни части не по-късно от 5 
(словом: пет) дни от идентифициране на проблема;
0 Предложеното от нас време 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 е както следва:

- в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 48 часа (словом: четиридесет и осем);
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 48 часа (словом: четиридесет и осем);

0 При необходимост от извършване на ремонти с доставка на резервни части за всеки 
конкретен случай ще представяме констативен протокол за състоянието на медицинската 
апаратура, и оферта, включваща цената на резервната/ите част/и, срокът на доставка, 
гаранционния срок на резервните части, начинът на плащане, и срокът за въвеждане в 
експлоатация на отремонтирания апарат, както и гаранционния срок на ремонта;
0 Предложените от нас гаранционни срокове са както следва:



- Гаранционен срок на ремонта - 3 (словом: три) месеца от датата на протокола за 
извършения ремонт;
- Гаранционен срок на вложените резервни части - 6 (словом: шест) месеца от датата на 
протокола за извършения ремонт и въвеждане в експлоатация.
0 Ще отстраняваме възникнали сервизни проблеми и при необходимост ще извършваме 
актуализация на софтуера /за обособените позиции, за които е приложимо/;
0 Ще осигурим за срока на договора неупотребявани оригинални резервни части в срок до 
4 (словом: четири) дни;
0 Ще осигурим всички резервни части от списъка с резервни части с посочени единични 
цени без ДДС, представляващ неделима част от предложението за изпълнение на 
поръчката.
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 „Сименс Хелткеър” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

6. Офертата на участника „С&Т България’' ЕООД е за обособени позиции № 4 и 5 и
съдържа две технически предложения.

Техническите предложения на участника съдържат всички изискуеми документи и са в 
съответствие с документацията. Приложени са списъци с резервни части.
Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 1 и съдържат 
следната информация, и за двете обособени позиции:
0 Ще изпълняваме поръчката съгласно разпоредбите на нормативната уредба;
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 на отделните модули и 
компоненти;
0 Ще извършваме всяка профилактика до 3 (словом: три) дни. В случай, че в рамките на 
извършваната регулярна профилактика се диагностицира проблем, който налага 
допълнителна интервенция, времето за привеждане на системата в работно състояние се 
удължава с технологичното време, необходимо за доставка на резервната част и 
отстраняване на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди и извършваме необходимите ремонти на 
медицинската апаратура, както следва:

Отстраняване на повреди, открити при техническите профилактики и проверки; 
Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и 
аварии;

0 Ще отстраняваме възникнали повреди без доставка на резервни части не по-късно от 8 
(словом: осем) часа от идентифициране на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди с доставка на резервни части не по-късно от 7 
(словом: седем) дни от идентифициране на проблема;
0 Предложеното от нас време 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 е както следва:

- в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 24 часа (словом: двадесет и четири);
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 36 часа (словом: тридесет и шест);

0 При необходимост от извършване на ремонти с доставка на резервни части за всеки 
конкретен случай ще представяме констативен протокол за състоянието на медицинската 
апаратура, и оферта, включваща цената на резервната/те част/и, срокът на доставка, 
гаранционния срок на резервните части, начинът на плащане, и срокът за въвеждане в 
експлоатация на отремонтирания апарат, както и гаранционния срок на ремонта;



0 Предложените от нас гаранционни срокове са както следва:
- Гаранционен срок на ремонта - 3 (словом: три) месеца от датата на протокола за 
извършения ремонт;
- Гаранционен срок на вложените резервни части - 6 (словом: шест) месеца от датата на 
протокола за извършения ремонт и въвеждане в експлоатация.
0 Ще отстраняваме възникнали сервизни проблеми и при необходимост ще извършваме 
актуализация на софтуера /за обособените позиции, за които е приложимо/;
0 Ще осигурим за срока на договора неупотребявани оригинални резервни части в срок до 
7 (словом: седем) дни;
0 Ще осигурим всички резервни части от списъка с резервни части с посочени единични 
цени без ДДС, представляващ неделима част от предложението за изпълнение на 
поръчката.
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.
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „С&Т България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

7. Офертата на участника “Джи и Хелткеър България” ЕООД е за обособени позиции
№ 1, 2 и 3 и съдържа три технически предложения.

Техническите предложения на участника съдържат всички изискуеми документи и са в 
съответствие с документацията. Приложени са списъци с резервни части.
Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 1 и съдържат 
следната информация, и за трите обособени позиции:
0 Ще изпълняваме поръчката съгласно разпоредбите на нормативната уредба;
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 профилактики годишно на отделните модули и компоненти, за 
обособени позиции както следва: 
обособена позиция № 1

- 4 (четири) профилактики/годишно на MR 1,5Т VALUE HDE 8 CANNEL, през 
период от 3 месеца;

- 2 (две) профилактики/годишно на Работна станция AW 4.4, през период от 6 месеца; 

обособена позиция № 2
- 4 (четири) профилактики/годишно на КТ HINO BSD Elite 16PW, през период от 3 

месеца;
- 2 (две) профилактики/годишно на Работна станция AW 4.5, през период от 6 месеца; 

обособена позиция № 3
- 4 (четири) профилактики/годишно на СТ BJG (lightSpeed) RT 16 VISIOON, през 

период от 3 месеца;
- 2 (две) профилактики/годишно на GEDELANPRO100 33 UPS, през период от 6 

месеца;
0 Ще извършваме всяка профилактика до 1 (словом: един) ден. В случай, че в рамките на 
извършваната регулярна профилактика се диагностицира проблем, който налага 
допълнителна интервенция, времето за привеждане на системата в работно състояние се 
удължава с технологичното време, необходимо за доставка на резервната част и 
отстраняване на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди и извършваме необходимите ремонти на 
медицинската апаратура, както следва:

Отстраняване на повреди, открити при техническите профилактики и проверки; 
Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и



аварии;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди без доставка на резервни части не по-късно от 8 
(словом: осем) часа от идентифициране на проблема;
0 Ще отстраняваме възникнали повреди с доставка на резервни части не по-късно от 6 
работни (словом: шест) дни от идентифициране на проблема;
0 Предложеното от нас време 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 е както следва:

- в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 8 часа (словом: осем);
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 12 часа (словом:дванадесет);

0 При необходимост от извършване на ремонти с доставка на резервни части за всеки 
конкретен случай ще представяме констативен протокол за състоянието на медицинската 
апаратура, и оферта, включваща цената на резервната/ите част/и, срокът на доставка, 
гаранционния срок на резервните части, начинът на плащане, и срокът за въвеждане в 
експлоатация на отремонтирания апарат, както и гаранционния срок на ремонта;
0 Предложените от нас гаранционни срокове са както следва:
- Гаранционен срок на ремонта - 3 (словом: три) месеца от датата на протокола за 
извършения ремонт;
- Гаранционен срок на вложените резервни части - 6 (словом: шест) месеца от датата на 
протокола за извършения ремонт и въвеждане в експлоатация.
0 Ще отстраняваме възникнали сервизни проблеми и при необходимост ще извършваме 
актуализация на софтуера /за обособените позиции, за които е приложимо/',
0 Ще осигурим за срока на договора резервни части в срок до 5 работни (словом: пет) 
дни;
0 Ще осигурим всички резервни части от списъка с резервни части с посочени единични 
цени без ДДС, представляващ неделима част от предложението за изпълнение на 
поръчката.
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.
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска “Джи и Хелткеър България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

На 14.05.2018 г. от 12.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за обособените позиции. С 
писмо публикувано на Профила на купучава на 09.05.2018 г. участниците бяха 
надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3. На заседанието 
на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците.

След като отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
обособените позиции, и оповести предлаганите цени, комисията провери финансовите 
предложения за съответствие с изискванията на документацията, както и за аритметични 
грешки.

Цените от офертите на участниците за обособените позиции са както следва:

об.
поз.
№

Медик
Дарис

МСНАИМЕНОВАНИЕ бр. Намира се в: ъл
Имид

ж

ЕТ
Никат

Медим
аг Сименс

С&Т
Българ

ия

Джи и 
Хелтке 

ър
Българ

ия



1

Абонаментно и 
сервизно обслужване 
на апарат ЯМР-MR 
1,5Т VALUE HDE 8 
С ANN Е L+работна 
станция AW 44

1
Клиника по 

образна 
диагностика

2300,00

2

Абонаментно и 
сервизно обслужване 
на скенер СТ HINO 
BSDELIGT ELIT 16 
PW + работна станция 
AW 4,5

1
Клиника по 

образна 
диагностика

1800,00

3

Абонаментно и 
сервизно обслужване 
на скенер BJG RT 16 
VISIOON + 
GEDELANPRO100 33 
UPS

1 Клиника по 
лъчелечение 2100,00

4

Абонаментно и 
сервизно обслужване 
на мобилен рентгенов 
апарат BV Pulsera, 
PHILIPS

1
Шокова зала 
на Спешно 
отделение

650,00

5

Абонаментно и 
сервизно обслужване 
на мобилен рентгенов 
апарат BV Libra, 
PHILIPS

1
Клиника по 
ортопедия и 

травматология
650,00

6

Абонаментно и 
сервизно обслужване 
на мобилен рентгенов 
апарат Arcadis Varic, 
SIEMENS

1
Клиника по 

гастроентерол 
огия

510,00

7

Абонаментно и 
сервизно обслужване 
на дигитален 
графично-скопичен 
рентгенов апарат 
Opera Т90

1
Клиника по 

образна 
диагностика

670,00

8
Абонаментно и 
сервизно обслужване 
на мобилен рентгенов 
апарат COMPACT 6

1 Операционен
блок 165,00

9

Абонаментно и 
сервизно обслужване 
на мобилен рентгенов 
апарат RADIUS R-9 + 
рентгенографска маса 
CT160F

1 Операционен
блок 194,00

10
Абонаментно и 
сервизно обслужване 
на принтер DRYSTAR 
5300 AGFA

2
Клиника по 

образна 
диагностика

150,00

11
Абонаментно и 
сервизно обслужване 
на други рентгенови 
апарати

1060,00

Мобилен рентгенов 
апарат ARMAN 6

Клиника по 
образна 

диагностика
44,00

Мобилна уредба за 
рентгенографии модел 
TXL-PLUS 4 
/DRAGONCLR/

1
Шокова зала 
на Спешно 
отделение

45,00



Скопичен + графичен 
апарат MERKURY + 1 5-ти кабинет 189,00

Графичен апарат
Process 800ST 1 31-ви и 

кабинет 189,00

Апарат за дълбока 
рентгенова терапия 
MULER RT250

1 Клиника по 
лъчелечение 232,00

Апарат за 
повърхностна 
рентгенова терапия 
MEDICOR TFX 60

1 Клиника по 
лъчелечение 141,00

Класирането на участниците се извърши за всяка обособената позиция въз основа 
на икономически най-изгодната оферта, определена на база избрания критерий за 
възлагане “най-ниска цена” Под «най-ниска цена» се разбира най-ниската месечна 
абонаментна цена за 1 бр. апаратура без ДДС за обособени позиции №№1-И0. За 
обособена позиция №11 под «най-ниска цена» ще се разбира най-ниската сума от 
месечната абонаментна цена за всички апарати, включени в обсобената позиция, без ДДС.

Класирането на участниците е както следва:

об.
поз.
№

НАИМЕНОВАНИЕ бр. Намира се в: I - во място

1 2 3 4

1
Абонаментно и сервизно обслужване на апарат 
ЯМР-MR 1,5Т VALUE HDE 8 CANNEL+работна 
станция AW 44

1
Клиника по 

образна 
диагностика

Джи и Хелткеър 
България

2
Абонаментно и сервизно обслужване на скенер 
СТ H1NO BSDEL1GT EL1T 16 PW + работна 
станция AW 4,5

1
Клиника по 

образна 
диагностика

Джи и Хелткеър 
България

3 Абонаментно и сервизно обслужване на скенер 
BJG RT 16 VISIOON + GEDELANPRO100 33 UPS 1 Клиника по 

лъчелечение
Джи и Хелткеър 

България

4 Абонаментно и сервизно обслужване на мобилен 
рентгенов апарат BV Pulsera, PHILIPS 1

Шокова зала на 
Спешно 

отделение
С&Т България

5 Абонаментно и сервизно обслужване на мобилен 
рентгенов апарат BV Libra, PHILIPS 1

Клиника по 
ортопедия и 

травматология
С&Т България

6 Абонаментно и сервизно обслужване на мобилен 
рентгенов апарат Arcadis Varic, SIEMENS 1 Клиника по 

гастроентерология Сименс

7
Абонаментно и сервизно обслужване на 
дигитален графично-скопичен рентгенов апарат 
Opera Т90

1
Клиника по 

образна 
диагностика

Дар ис МС

8 Абонаментно и сервизно обслужване на мобилен 
рентгенов апарат COMPACT 6 1 Операционен блок Медимаг



9
Абонаментно и сервизно обслужване на мобилен 
рентгенов апарат RADIUS R-9 + рентгенографска 
маса CT160F

1 Операционен блок Медимаг

10 Абонаментно и сервизно обслужване на принтер 
DRYSTAR 5300 AGFA 2

Клиника по 
образна 

диагностика
Медикъл Имидж

11 Абонаментно и сервизно обслужване на други 
рентгенови апарати ЕТ Никат

Мобилен рентгенов апарат ARMAN 6
Клиника по 

образна 
диагностика

Мобилна уредба за рентгенографии модел TXL- 
PLUS 4 /DRAGONCLR/ 1

Шокова зала на 
Спешно 

отделение

Скопичен + графичен апарат MERKURY + 1 5-ти кабинет

Графичен апарат Process 800ST 1 31-ви и кабинет

Апарат за дълбока рентгенова терапия MULER 
RT250 1 Клиника по 

лъчелечение
Апарат за повърхностна рентгенова терапия 
MED1COR TFX 60 1 Клиника по 

лъчелечение

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори за изпълнение на 
поръчката с класираните на първо място участници за отделните обособени позиции.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
209/23.04.2018 г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и отразява 
работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет "Абонаментно и 
сервизно обслужване на медицинска апаратура за образна диагностика на УМБАЛ 
"Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД". 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 ...4.......................2018 г.
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