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П Р О Т О К О Л

Днес, 18.06.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на изпълнителния директор се 
проведе договаряне без предварително обявление е фирма „С&Т България” ЕООД на 
условията касаещи предоставяне на услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на 
ултразвукова диагностична апаратура, произведена от PHILIPS е доставка на резервни 
части, необходими за ремонтите в УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”. Процедурата на 
договаряне без предварително обявление е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с 
Решение №-РД-03-28/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на 
АОП под № 00494-2019-0010.

От страна на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД договарянето проведе комисия, 
назначена със Заповед №-РД-02-274/18.06.2019 г. на изпълнителния директор в състав:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. Йончо Йончев -  ръководител ТС

2. Даниела Минчева - сектор ДДП

От страна на „С&Т България” ЕООД на договарянето присъства г-н Никола Дюлгеров 
упълномощен представител на участника.

Комисията отвори и разгледа представената от „С&Т България” ЕООД оферта. 
Участникът е представил документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, както и техническо предложение и ценови предложения №№ 2, 2А.

РАЗГЛЕЖДАНЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА УЧАСТНИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

Участникът е представил както следва:
1.0пис на представените документи;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното състояние 
на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ - цифрово подписан и приложен на магнитен 
носител /диск/;
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 или 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 „С&Т България” ЕООД до разглеждане на техническо предложение.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД:
„0 Ще изпълняваме поръчката съгласно разпоредбите на нормативната уредба;
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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.”

Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя и комисията пристъпи към 
договаряне.

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:
1. По отношение срока на профилактиката: Всяка профилактика ще бъде извършвана до 2 

дни, след предоставяне на годишен график за извършване на профилактиките от страна на 
Възложителя, при първоначално посочен срок от 3 дни.

2. По отношение срока за идентифициране на проблема и време за реакция: 
Идентифициране на проблема и време за реакция в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 23 
часа, при първоначално посочен срок от 24 часа.

3. По отношение срока за доставка на резервни части, страните договориха срок за 
доставка -  до 6 дни, при първоначално посочен срок от 7 дни.
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2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА С&Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД:

Ценово предложение относно цената за придобиване на услугата - Ценово предложение 
"Абонаментна цена" - Приложение №2 и Ценово предложение "Резервни части" - Приложение № 
2А.

Ценовото предложение "Абонаментна цена" - Приложение №2 е в размер на 36 000,00 лв без 
ДДС и е в обхвата на прогнозната стойност на Възложителя.

Ценово предложение "Резервни части" - Приложение № 2А е в обхвата на прогнозната 
стойност на Възложителя от 58 500,00 лв. без ДДС с изключение на резервни части за 
Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ EPIQ7C както следва: 
а/ 28 - Поставка SCU за PERCUNAV, MID GRAY; 
б/ 35 - Блок TCU, PercuNav; 
в/ 38 - Трансдюсер X7-2t.

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:
От ценовото предложение "Резервни части" изготвено по Приложение № 2А отпадат резервни 
части за Ултразвуков диагностичен апарат /ехограф/ EPIQ7C както следва: 
а/ 28 - Поставка SCU за PERCUNAV, MID GRAY; 
б/ 35 - Блок TCU, PercuNav; 
в/ 38 - Трансдюсер X7-2t.

В случай на необходимост от доставка на резервни части от „Списък на резервните части" 
към договора или извън него, включително и тези за които страните постигнаха договорка да 
отпаднат от списъка, се извършва само в рамките на максималният бюджет, предвиден за 
резервни части.

19 00Протоколът е подписан от договарящите се страни на ............ т ....2019 г.

За Възложител <*•'Присъствал представител:
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г,
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