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П Р О Т О К О Л  №1

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 и ултразвукови 
диагностични апарати с доставка на резервни части, необходими за ремонтите в 
УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД-03- 
8/19.02.2019 г. на Изпълнителния директор. Обществената поръчка е публикувана в регистъра 
на АОП под № 00494-2019-0002.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-164/02.04.2019 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. доц. д-р Бранимир Големанов - Клиника по гастроентерология

2. Даниела Минчева -  АС сектор ДДП

На 02.04.2019 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи. Получените оферти бяха предадени с 
протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП 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" ООД - вх. № 1/01.04.19 г. - 11:00 ч.
2. „Инфомед” ЕООД - вх. № 2/01.04.19 г. - 11:30 ч.
3. „Джи и Хелткеър България" ЕООД - вх. № 3/01.04.19 г. - 15:20 ч.
4. „С&Т България" ЕООД - вх. № 4/01.04.19 г. - 15:30 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха 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, и отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 от ППЗОП.

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
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позиции, за които се участва, след което 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 /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан и 
приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. С 
електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF. Форматът, в който се предоставя 
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, 
всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Под „всички лица” да се разбира „всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. еЕЕДОП следва да се подпише 
с електронен подпис от съответните лица. Когато е налице необходимост от защита на личните 
данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията 
относно изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7, се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или 
за някои от лицата.

Техническата спецификация е разделена на 5 обособени позиции. Всяка обособена 
позиция включва апарати от един производител. Обхватът на дейностите по абонаментното и 
сервизно обслужване на апаратурата и основните параметри на обособените позиции са 
подробно описани в Раздел XI. Техническа спецификация за изпълнение на обществената 
поръчка в word формат и Раздел XII. Техническа спецификация за изпълнение на обществената 
поръчка в excel формат. Всеки участник има право да представи оферта за една, за повече от 
една или за всички обособени позиции.

Възложителят в документацията е заложил следните изисквания относно техническите и 
професионалните способности на участниците:

1. Участниците следва да имат опит в съответствие с предмета на поръчката, като през 
последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти, са изпълнили дейност с 
предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка.
Под услуга със „идентичен или сходен” предмет възложителят ще разбира абонаментно и 
сервизно обслужване на апаратура за образна диагностика.
Под услуга със „идентичен или сходен” обем възложителят ще разбира услуга за абонаментно и 
сервизно обслужване, включваща обема дейности и сервизни програми, предвидени за 
апаратурата за образна диагностика и стойност не по-малка от една трета от прогнозната 
стойност за абонамент на обособената позиция, за която се участва.
Минимално изискване:
Изпълнена минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета и обема на съответната 
обособена позиция от настоящата процедура.

2. Участниците следва да разполагат с персонал, който притежава образование, квалификация и 
правоспособност, необходими за извършване на дейността по предмета на поръчката- 
технически лица /сервизни специалисти/, обучени за извършване на сервизните програми на 
медицинската апаратура за образна диагностика и ултразвукови диагностични апарати от 
съответните обособени позиции от производителите или от оторизирано от последните друго 
дружество да провежда такова обучение.
Минимално изискване:
Участниците следва да разполагат с минимум един сервизен специалист, притежаващ 
техническо образование, професионална квалификация и обучен за извършване на сервизните 
програми на медицинската апаратура за образна диагностика и ултразвукови диагностични



апарати от съответните обособени позиции от производители или от оторизирано от последните 
друго дружество да провежда такова обучение.

3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана по EN 
ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват в областта на сервизното обслужване на медицинска 
апаратура и оборудване.
Минимално изискване:
Участниците трябва да притежават сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват в 
областта на сервизното обслужване на медицинска апаратура и оборудване.

За доказване на съответствието с изискванията участниците следва да посочат 
необходимата информация в еЕЕДОП. еЕЕДОП следва да е цифрово подписан и приложен на 
подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. С електронен 
подпис следва да бъде подписана версията в PDF.

Настоящият протокол съдържа констатациите на комисията по отношение на липсата, 
непълнотата и/или несъответствието на информацията, включително нередовност и/или 
фактическа грешка, и/или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор на участника.

1. “Медикъл Имидж” ООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособената 
позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за обособена позиция № 5 и 
съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Техническо предложение;
5. Запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представен е електронно подписан документ еЕЕДОП на участника. 
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение на следния документ:
- В еЕЕДОП в Част В: „Технически и професионални способности” - За поръчки за доставки: 
извършени доставки от конкретния вид участникът е посочил 2 договора както следва:

Договор за извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на мед. апаратура за 
образна диагностика с Възложител СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" ЕАД за период от 01.02.2016 
г. до 31.01.2017 г. на стойност 7 176,00 лв.,

*  Договор за „Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на мед. апаратура за 
образна диагностика” с Възложител "МБАЛ - Пазарджик" АД за период от 01.08.2017 г. до 
07.10.2018 г. на стойност 7 140.00 лв.,
Посочените стойности на договорите не отговарят на изискването за изпълнена дейност с обем 
не по-малка от една трета от прогнозната стойност за абонамент на обособената позиция, за 
която се участва. Прогнозната стойност за абонамент на обособена позиция № 5 е 30 000,00 лв. 
Участникът следва да представи изпълнен договор на стойност не по-малка от 10 000.00 лв.



На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът “Медикъл Имидж" ООД следва да представи нов еЕЕДОП с попълнени 
данни покриващи минималните изисквания на Възложителя в Част В: „Технически и 
професионални способности” -  „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния 
вид”, относно изпълнени дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на 
настоящата поръчка. ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан от представителите на участника 
и приложен на магнитен носител /диск/.

2. „Инфомед” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособените 
позиции, за които се подават документите. Офертата на участника е за обособени позиции № 3, 
4 и съдържа следните документи:

1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/. Предоставено е и копие на хартия.
3. Пълномощно издадено от Калин Киряков -  управител с което се упълномощава Петя 
Славкова да подпише и подаде офертата за участие в процедурата.
4. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
5. Две технически предложения;
6. Два запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност, фактическа грешка, 
или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Инфомед" ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

3. „Джи и Хелткеър България" ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособената 
позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за обособена позиция № 2 и 
съдържа следните документи:

1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Декларация от управителя относно Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 
чл.55, ал. 3 от ЗОП. както и информация относно правно-организационната форма, под която 
участникът осъществява дейността си.
4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП.
5. Техническо предложение;
6. Запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”



Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност, фактическа грешка, 
или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Джи и Хелткеър България” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

4. „С&Т България” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, обособената 
позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за обособена позиция № 1 и 
съдържа следните документи:

1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Техническо предложение;
5. Запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представен е електронно подписан документ еЕЕДОП на участника. 
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение на следния документ:
- В еЕЕДОП в Част В: „Технически и професионални способности” - За поръчки за доставки: 
извършени доставки от конкретния вид участникът е посочил 4 договора както следва:

> Договор за абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска 
техника с Възложител „Комплексен онкологичен Център-Бургас“ ЕООД за период от 29.03.2017 
г. до 31.03.2018 г. на стойност 11 000.00 лв.,

> Договор за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, 
собственост на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД с Възложител МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД за 
период от 03.04.2017 г. до 03.04.2018 г.на стойност 10 440.00 лв.,

> Договор за ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни 
апарати с Възложител УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за период от 26.09.2016 г. до 
26.09.2018 г. на стойност 9 000,00 лв.,

> Договор за абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на 
медицинска техника с Възложител „Комплексен онкологичен Център-Бургас“ ЕООД за период 
от 30.03.2016 г. до 31.03.2017 г. на стойност 11 000.00 лв.,
Посочените стойности на договорите не отговарят на изискването за изпълнена дейност с обем 
не по-малка от една трета от прогнозната стойност за абонамент на обособената позиция, за 
която се участва. Прогнозната стойност за абонамент на обособена позиция № 1 е 36 000,00 лв. 
Участникът следва да представи изпълнен договор на стойност не по-малка от 12 000.00 лв.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът „С&Т България” ЕООД следва да представи нов еЕЕДОП с попълнени 
данни покриващи минималните изисквания на Възложителя в Част В: „Технически и 
професионални способности” -  „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния 
вид”, относно изпълнени дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на



настоящата поръчка. еЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан от представителите на 
участника и приложен на магнитен носител /диск/.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по разглеждане и проверка на документите по чл. 
39. ал. 2 от ППЗОП, представени от участниците за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени о̂  възложителя. Протоколът е подписан от 
председателя и членовете на комисията на .Q3.:Q}f. .....2019 г.
Комисия:

Председател:
Заличено съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД

Членове:




