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ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

На 26.05.2016 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията за 
провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет „Абонаментно и сервизно 
обслужване на медицинска апаратура за образна диагностика и ултразвукови 
диагностични апарати на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД с доставка на резервни 
части, за срок от 36 месеца”, обявена с Решение № РД-03- 34/11.04.2016 г. назначена със 
Заповед № РД-02-244/26.05.2016 г. в състав:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1.доц. д-р Йордан Генов - Клиника по гастроентерология

2.д-р Панайот Танчев - Клиника по ОТ
3.д-р Божидар Кръстев - Клиника по кардиология
4.Милен Лачев -  ст. рентгенов лаборант - КОД
5.Йончо Йончев -  ТС
6.Даниела Минчева -  АО в сектор ДДП

се събра за разглеждане на постъпилите предложения. Членовете на комисията декларираха 
обстоятелствата по чл. 35 ал. 3 от ЗОП.

След като установи, че офертите на участниците са подадени до изтичане на крайния срок и 
отговарят на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП, комисията отвори получените оферти по реда 
на получаването им, както следва:

1. „ИНФОМЕД” ЕООД - оферта № 1/16.05.2016г. - без представител;
2. „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД - оферта № 2/18.05.2016г. - без представител;
3. „С & Т БЪЛГАРИЯ”ЕООД - оферта № 3/20.05.2016г. - без представител;
4. „ДЖИ И ХЕЛДКЕЪР БЪЛГАРИЯ”ЕООД- оферта № 4/25.05.2016г. - без представител.

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори офертите и провери за 
наличието на съответния брой отделни запечатани пликове, съобразно обособените позиции за 
които се участва, след което трима от нейните членове подписаха пликовете с №№3 на 
участниците.
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След това комисията отвори пликовете е №№ 2 и трима от членовете подписаха всички 
документи, съдържащи се в тях. Комисията отвори пликовете е №№1 на участниците и оповести 
документите и информацията, които те съдържат и провери съответствието им със списъка по 
чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП.

Работата на комисията продължи с проверка на документите от пликове №№1 съобразно 
обособените позиции, за които се участва, за съответствие е критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

1.„ИНФОМЕД” ЕООД -  офертата на участника е за обособени позиции №№ 3 и 4 и съдържа 
два плика №№ 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в съответния плик № 1 и предварително обявените от 
възложителя условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията 
го допуска до участие в процедурата.

2.„МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД - офертата на участника е за обособена позиция № 5 и
съдържа един плик № 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в плик № 1 и предварително обявените от възложителя 
условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

3.„С & Т БЪЛГАРИЯ”ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1 и съдържа 
един плик № 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в плик № 1 и предварително обявените от възложителя 
условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

4.„ДЖИ И ХЕЛДКЕЪР БЪЛГАРИЯ”ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция
№ 2 и съдържа един плик № 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в плик № 1 и предварително обявените от възложителя 
условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на Пликове №№ 2 на участниците, съдържащи 
предложенията за изпълнение на поръчката. В него се поставят:

1. Декларация за гаранционен срок и време за реакция - /Приложение № 7/;
2. Техническо предложение - включващо и срок за изпълнение /Приложение № 8/
Изискване на възложителя относно времето за реакция - до 24 часа.

1.„ИНФОМЕД” ЕООД -  офертата на участника е за обособени позиции №№ 3 и 4.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката са поставени в два плика №№ 2. 
Декларациите за гаранционен срок и време за реакция са еднакви за двете обособени позиции и 
съдържат следната информация:
1 .Гаранционният срок на ремонта / профилактиката е 3 месеца, считано от датата протокола за 
извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционният срок на вложените резервни части е 6 месеца, считано от датата на протокола 
за извършения ремонт / профилактика.

3. 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, както следва:



- в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 24 часа;
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 24 часа.

Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника отговарят на изискванията 
на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска участника 
„ИНФОМЕД” ЕООД до участие и класиране,

2.„МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД - офертата на участника е за обособена позиция № 5.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено в плик № 2.
Декларацията за гаранционен срок и време за реакция съдържа следната информация:
1 .Гаранционният срок на ремонта / профилактиката е 4 месеца, считано от датата протокола за 
извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционният срок на вложените резервни части е 8 месеца, считано от датата на протокола 
за извършения ремонт / профилактика.
3. 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, както следва:
- в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 24 часа;
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 24 часа.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря на изискванията 
на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска участника 
„МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД до участие и класиране.

3.„С & Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено в плик № 2.
Декларацията за гаранционен срок и време за реакция съдържа следната информация:
1.Гаранционният срок на ремонта / профилактиката е 3 месеца, считано от датата протокола за 
извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционният срок на вложените резервни части е 6 месеца, считано от датата на протокола 
за извършения ремонт / профилактика.
3. 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, както следва:
- в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 8 часа;
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 12 часа.

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 участие и класиране.

4.„ДЖИ И ХЕЛДКЕЪР БЪЛГАРИЯ”ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция 
№ 2.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено в плик № 2.
Декларацията за гаранционен срок и време за реакция съдържа следната информация:
1 .Гаранционният срок на ремонта / профилактиката е 3 месеца, считано от датата протокола за 
извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционният срок на вложените резервни части е 6 месеца, считано от датата на протокола 
за извършения ремонт / профилактика.
3. 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, както следва:
- в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 8 часа;
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 12 часа.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря на изискванията 
на Възложителя.



Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска участника 
„ДЖИ И ХЕЛДКЕЪР БЪЛГАРИЯ”ЕООД до участие и класиране.

Протокол № 1 отразява работата на комисията, до отваряне на Пликове №№3, с ценовите 
предложения на участника, и е подписан на С0.с..иХ:.......2016 г.

Комисия:

Председател:

Членове енов
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