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П Р О Т О К О Л №2

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 разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. След 
проверката за липса, непълнота или несъответствие на информацията и документите, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията изготви Протокол № 1/09.04.2019 г. с 
констатации относно наличието и редовността на изискуемите от Възложителя документи, и 
съответствието с критериите за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 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 15.04.2019 г.

С писмо Вх. № 777/11.04.2019 г. участникът „С&Т България” ЕООД 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 е цифрово подписан от представителите на 
участника и е приложен на магнитен носител /диск/.
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представените, за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от



Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на „С&Т България” ЕООД съответства е 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска „С&Т България” ЕООД до следващия етап на процедурата.

С писмо Вх. № 795/15.04.2019 г. участникът “Медикъл Имидж” ООД 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 е цифрово подписан от представителя на участника и 
е приложен на магнитен носител /диск/.
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представените, за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на “Медикъл Имидж” ООД съответства с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска “Медикъл Имидж” ООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 16.04.2019 г. комисията разгледа техническите предложения на 
участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката.

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 в 
/word формат/ - Приложение № 1, Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация /в excel формат/ - Приложение № 1Аи „Списък на резервните 
части” - Приложение № 1Б;
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.

1. Офертата на участника „Медикъл Имидж” ЕООД е за обособена позиция № 5 и съдържа 
техническо предложение.
Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Приложен е списък с резервни части изготвен по Приложение 
№ 1Б. Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация 
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: един) 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 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 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 4 (словом: четири) 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 7 (словом: седем) дни;
0 Ще осигурим всички резервни части от списъка с резервни части, представляващ неделима 
част от предложението за изпълнение на поръчката, на посочените в ценовото предложение 
единични цени;
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 „Инфомед” ЕООД е за обособени позиции № 3, 4 и съдържа две 
технически предложения.
Техническите предложения на участника съдържат всички изискуеми документи и са в 
съответствие с документацията. Приложен е списък с резервни части изготвен по Приложение 
№ 1Б за обособена позиция № 3. Предложенията за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация са изготвени по Приложение № 1 и съдържа следната еднаква за 
двете обособени позиции 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) броя 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 е доставка на резервни части не по-късно от 35 (словом: 
тридесет и 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 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 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 30 (словом: тридесет) дни;
0 Ще осигурим всички резервни части от списъка е резервни части, представляващ неделима 
част от предложението за изпълнение на поръчката, на посочените в ценовото предложение 
единични цени;
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 „Инфомед” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

3. Офертата на участника „Джи и Хелткеър България” ЕООД е за обособена позиция № 2
и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Приложен е списък с резервни части изготвен по Приложение 
№ 1Б. Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие е техническата спецификация 
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) броя профилактики годишно на отделните модули и 
компоненти;
0 Ще извършваме всяка профилактика до 4 (словом: четири) часа. 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 15 (словом: 
петнадесет) 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 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 (словом: пет) работни дни;
0 Ще осигурим всички резервни части от списъка с резервни части, представляващ неделима 
част от предложението за изпълнение на поръчката, на посочените в ценовото предложение 
единични цени;
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 „Джи и Хелткеър България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение 4

4. Офертата на участника „С&Т България” ЕООД е за обособена позиция № 1 и съдържа 
техническо предложение.
Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Приложен е списък с резервни части изготвен по Приложение 
№ 1Б. Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация 
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: един) 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 12 часа (словом: дванадесет);
- 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 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 7 (словом: седем) дни;
0 Ще осигурим всички резервни части от списъка с резервни части, представляващ неделима 
част от предложението за изпълнение на поръчката, на посочените в ценовото предложение 
единични цени;
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 „С&Т България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

На 22.04.2019 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници.

С писмо Изх. № 440/16.04.2019 г., публикувано на Профила на купувача участниците 
бяха уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликовете с ценовите предложения.

На заседанието не присъстваха надлежно упълномощени представители на участниците. 
Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за допуснатите 

обособени позиции и номенклатурни единици последователно по реда на подаване на офертите, 
и оповести предлаганите цени.

Работата на комисията продължи с проверка на финансовите предложения за 
съответствие с изискванията на документацията, както и за аритметични грешки.

Изисквания на Възложителя относно ценовото предложение на участниците:

1. Ценовото предложение "Абонаментна цена" следва да бъде изготвено по образеца на 
Приложение № 5 и да съдържа месечна абонаментна цена без ДДС за всеки един от апаратите 
от обособената позиция, посочена в колона D, сума от месечната абонаментна цена на всички 
апарати от обособената позиция, посочена в колона D като X1 обща стойност за абонамент за 
срок от 36 месеца, без ДДС, посочена в колона Е като X2 4 обща стойност за абонамент за срок 
от 36 месеца, с ДДС, посочена в колона в колона F като X3 -

2. Ценовото предложение "Резервни части" следва да бъде изготвено по образеца на 
Приложение № 5А и да съдържа единичната цена без ДДС на посочените резервни части.
Цените следва да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая.



1. Ценовото предложение на участника „Медикъл Имидж” ЕООД за обособена позиция № 5 е 
изготвено по Приложение № 5. Приложено е Ценовото предложение "Резервни части" по 
Приложение № 5 А. Ценовото предложение "Абонаментна цена" е както следва:

об.
поз.
№

ВИД АПАРАТУРА МОДЕЛ
месечна 

абонаментна 
цена без 

ДДС

обща
стойност за 
абонамент 
за срок от 
36 месеца, 
без ДДС

обща стойност за 
абонамент за 

срок от 36 
месеца, с ДДС

5. Дигитализираща система 
произведена от AGFA

1 Дигитализираща система CR25-X 180,00 6480,00 7776,00
2 Дигитализираща система CR30-X 310,00 11160,00 13392,00
3 PACS система AGFA 342,00 12312,00 14774,40

сума от месечната абонаментна 
цена: 832,00 29952,00 35942,40

Ценовото предложение на участника „Медикъл Имидж” ЕООД отговаря на изискванията на
Възложителя и комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Медикъл Имидж” ЕООД до участие в класирането.

2. Ценовите предложения на участника „Инфомед” ЕООД е за обособени позиции № 3, 4 са 
изготвени по Приложение № 5. Приложено е Ценовото предложение "Резервни части" по 
Приложение № 5 А за обособена позиция № 3. Ценовите предложения "Абонаментна цена" са 
както следва:

за обособени позиции № 3:

об.
поз.
№

ВИД АПАРАТУРА МОДЕЛ
месечна 

абонаментна 
цена без 

ДДС

обща
стойност за 
абонамент 
за срок от 
36 месеца, 
без ДДС

обща стойност за 
абонамент за 

срок от 36 
месеца, с ДДС

3.
Ултразвукова диагностична 
апаратура, произведена от 

ALOKA

1 Ултразвуков диагностичен апарат 
/ехограф/ SSD5500 550,00 19800,00 23760,00

2 Ултразвуков диагностичен апарат 
/ехограф/ Alpha 7 450,00 16200,00 19440,00

3 Ултразвуков диагностичен апарат 
/ехограф/ SSD-4000 425,00 15300,00 16360,00

4 Ултразвуков диагностичен апарат 
/ехограф/ SSD 3500 350,00 12600,00 15120,00

сума от месечната абонаментна 
цена: 1775,00 63900,00 76680,00

за обособени позиции № 4:

об.
поз.
№

ВИД АПАРАТУРА МОДЕЛ
месечна 

абонаментна 
цена без 

ДДС

обща
стойност за 
абонамент 
за срок от 
36 месеца, 
без ДДС

обща стойност за 
абонамент за 

срок от 36 
месеца, с ДДС

4. Термопринтери произведени от 
Mitsubishi



1 Термопринтер P93D 10,00 360,00 432,00
2 Термопринтер Р93Е 10,00 360,00 432,00

сума от месечната абонаментна 
цена: 20,00 720,00 864,00

Ценовите предложения на участника „Инфомед” ЕООД отговарят на изискванията на 
Възложителя и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Инфомед” ЕООД до участие в класирането.

3. Ценовото предложение на участника „Джи и Хелткеър България” ЕООД за обособена
позиция № 2 е изготвено по Приложение № 5. Приложено е Ценовото предложение "Резервни 
части" по Приложение № 5 А. Ценовото предложение "Абонаментна цена" е както следва:

об.
поз.
№

ВИД АПАРАТУРА МОДЕЛ
месечна 

абонаментна 
цена без 

ДДС

обща
стойност за 
абонамент 
за срок от 
36 месеца, 
без ДДС

обща стойност за 
абонамент за 

срок от 36 
месеца, с ДДС

2.
Ултразвукова диагностична 
апаратура, произведена от 

GENC

1 Ултразвуков диагностичен апарат 
/ехограф/

VIVID 7 PRO 
ВТ06 250,00 9000,00 10800,00

2 Ултразвуков диагностичен апарат 
/ехограф/

VIVID S5 
BT08 220,00 7920,00 9504,00

3 Ултразвуков диагностичен апарат 
/ехограф/

LOGIQ E 
BT09 180,00 6480,00 7776,00

4 Ултразвуков диагностичен апарат 
/ехограф/

VIVID S5 
BT12 EMEA 220,00 7920,00 9504,00

5 Ултразвуков диагностичен апарат 
/ехограф/

LOGIQ S7 
EXPERT 250,00 9000,00 10800,00

сума от месечната абонаментна 
цена: 1120,00 40320,00 48384,00

Ценовото предложение на участника „Джи и Хелткеър България” ЕООД отговаря на 
изискванията на Възложителя и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Джи и Хелткеър България” ЕООД до участие в класирането.

4. Ценовото предложение на участника „С&Т България” ЕООД за обособена позиция № 1 е 
изготвено по Приложение № 5 но не съдържа месечна абонаментна цена без ДДС за всеки 
един от апаратите от обособената позиция, посочена в колона D, както и не съдържа и сума 
от месечната абонаментна цена на всички апарати от обособената позиция, посочена в колона D 
като £*. Приложено е Ценовото предложение "Резервни части" по Приложение № 5 А. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „С&Т България” ЕООД да 
не се допусне до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата.
Мотиви:
Ценовото предложение на участника е изготвено по Приложение № 5 но не съдържа месечна 
абонаментна цена без ДДС за всеки един от апаратите от обособената позиция, посочена в 
колона D, както и не съдържа и сума от месечната абонаментна цена на всички апарати от 
обособената позиция, посочена в колона D като У1.

Извън гореизложеното основание за отстраняване на участника „С&Т България” ЕООД от 
процедурата, следва да се посочи и факта, че в своето ценово предложение „Резервни части”, за



част от номенклатурата относима за „Ултразвуков диагностичен апарат/ехограф/ЕР1С>7С (№ 28, 
35 и 38) са предложени единични цени надхвърлящи предвидената максимална стойност за 
резервни части в размер на 58 500 лв. без ДДС , която лечебното заведение е предвидило да 
осигури по обособената позиция. За пример може да се посочи предлаганата доставна цена за 
„Трансдюсер X7-2t” в размер на 229 888.26 лв., която според комисията е изключително 
завишена, неотговаряща на пазарните принципи.

Класирането на допуснатите участници е както следва:

об.
поз.
№

ВИД АПАРАТУРА МОДЕЛ
месечна 

абонаменти 
а цена без 

ДДС

I -  во място

1. Ултразвукова диагностична апаратура, 
произведена от PHILIPS

1 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ iE33

2 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ HD7

3 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ Ш22

4 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ HD15

5 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ EPIQ7C

сума от месечната абонаментна цена:
2. Ултразвукова диагностична апаратура, 

произведена от GENC
„Джи и Хелткеър 
България” ЕООД

1 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ VIVID 7 PRO 
ВТ06 250,00

2 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ VIVID S5 
BT08 220,00

3 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ LOGIQ E 
BT09 180,00

4 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ VIVID S5 
BT12 EMEA 220,00

5 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ LOGIQ S7 
EXPERT 250,00

сума от месечната абонаментна цена: 1120,00

3, Ултразвукова диагностична апаратура, 
произведена от ALOKA „Инфомед” ЕООД

1 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ SSD5500 550,00

2 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ Alpha 7 450,00

3 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ SSD-4000 425,00

4 Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ SSD 3500 350,00
сума от месечната абонаментна цена: 1775,00

4. Термопринтери произведени от 
Mitsubishi „Инфомед” ЕООД

1 Т ермопринтер P93D 10,00
2 Термопринтер P93E 10,00

сума от месечната абонаментна цена: 20,00

5. Дигитализиранда система произведена от „Медикъл Имидж” ЕООД



1 Дигитализираща система CR25-X 180,00
2 Дигитализираща система CR30-X 310,00
3 PACS система AGFA 342,00

сума от месечната абонаментна цена: 832,00

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 е неподходящо - не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Ценовото предложение на 
участника е изготвено по Приложение № 5 но не съдържа месечна абонаментна цена без ДДС 
за всеки един от апаратите от обособената позиция, посочена в колона D, както и не съдържа
и сума от месечната абонаментна цена на всички апарати от обособената позиция, посочена в 
колона D като

Протокола отразява работата на комисията по разглеждане и проверка на допълнително 
представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, разглеждане на техническите 
предложения и работата на комисията по отваряне на пликовете с ценовите предложения и 
класиране на участниците. Протокола е подписан на ......... 2019 г.

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

Председател:

Членове


