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ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с 
предмет „Доставка на медицинска апаратура - цифров ехограф от 
висок клас, предназначен за кардиологични и съдови изследвания за 
Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна -  
ИСУЛ”ЕАД”, обявена с Решение № РД-03-59/07.07.2015 г., назначена 
със Заповед № - РД -  02-383/04.08.2015г.

След проверка за наличието и редовността на документите, 
съдържащи се в офертите на участниците, комисията изготви Протокол 
№1/20.08.2015 г. с констатации относно наличието и редовността на 
изискуемите от Възложителя документи, и съответствието с критериите 
за подбор на участниците.

В съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП копие от Протокол № 1 
получиха всички участници. В него беше посочено кои участници какви 
документи е необходимо да представят допълнително, и срока, в който да 
го направят.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на 
протокола бяха представени документи, както следва:

1.”Елпак-Лизинг” ЕООД представи корекция на издадената банковата 
гаранция с включени всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното 
задържане и усвояване от Възложителя.
С допълнително представения документ офертата на участника 
съответства с критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Елпак-Лизинг” ЕООД до по нататъшно участие в 
процедурата.
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Поради обективна невъзможност да участват в работата на комисията 
проф. д-р Найденка Златарева и Румяна Доганова бяха заменени от доц. 
д-р Елена Кинова и Даниела Минчева.

Комисията пристъпи към разглеждане на пликове №№ 2 на 
участниците, и съдържащите се в тях документи, свързани с 
изпълнението на поръчката, съобразно избрания критерий за най-ниска 
цена, а именно:

Техническото предложение, изготвено по /Приложение №9/, включващо 
и срок за доставка;
Декларация за гаранционен срок /Приложение №8/.

Изискванията на Възложителя по отношение на срока на доставка - до 30 
дни.

1.“Елпак Лизинг”ЕООД
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по 
образеца от документацията /Приложение №9/ и включва срок на 
доставка — 28 /двадесет и осем/ дни.
Декларация изготвена по образеца от документацията /Приложение №8/ 
включваща гаранционен срок -  12 /дванадесет/ месеца.

Комисията разгледа техническото предложение на участника с 
изискванията на Възложителя заложени в документацията.

Комисията констатира, че участникът предлага ехограф VINNO G60 със 
сърдечно и съдово приложение. Апаратът отговаря на всички изисквания 
на възложителя, с изключение на технологията „speckle tracking”, 
представена в точка 21 - „Обективна оценка на глобална и регионална 
левокамерна функция на базата на т.н. технология „speckle tracking”. Под 
„Обективна оценка на глобална и регионална левокамерна функция на 
базата на т.н. технология „speckle tracking” се има предвид оценка на 
миокардната деформация на базата на проследяване на движението на 
точки от миокарда, с измерване на лонгитудинален, циркумферентен и 
радиален стрейн и стрейн рейт, както и торзионна механика. 
Ехокардиографът VINNO G60 не разполага с изискваната технология за 
анализ на миокардните деформации. Предложената технология 
„Vspeckle” според подадената документация и официалния сайт 
„vinno.com”, е технологогия за подобряване на детекцията на структурите 
за елиминиране на артефактите и подобряване на образа (VSpeckle - 
Speckle Reduction Imaging: Speckle reduction technology utilizes auto 
structure detection to eliminate noise artifact and smoothen tissue image). B 
предложения модел липсва система за изследване на миокардни 
деформации със speckle tracking-методика.



Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника не 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска участника “Елпак Лизинг”ЕООД до по нататъшно участие 
в процедурата.

2. “С&Т България” ЕООД
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по 
образеца от документацията /Приложение №9/ и включва срок на 
доставка -  30 / тридесет / дни.
Декларация изготвена по образеца от документацията /Приложение №8/ 
включваща гаранционен срок -  12 /дванадесет/ месеца.

Комисията разгледа техническото предложение на участника с 
изискванията на Възложителя заложени в документацията.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “С&Т България” ЕООД до по нататъшно участие 
в процедурата.

Протокол № 2 отразява работата на комисията ло отваояне на Пликове 
№№3, с ценовите предложения на у подписан на
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