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ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

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 “Доставка на специализирана 
медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД по три 
обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Апаратура за Клиника по образна диагностика, включваща: 64 -  
срезов Спирален Компютърен томограф; Мобилна рентгенова система тип „С-рамо” с 
динамичен плосък детектор за съдови процедури; Автоматизиран скенер с диагностична 
функция за сканиране и придобиване на триизмерни образи на гърди под ултразвуков контрол”; 
Обособена позиция № 2 -„Апаратура за Отделение по обща и клинична патология -  напълно 
отворена автоматична система за първични антитела и визуализация с напълно отворен 
протокол за работа”;
Обособена позиция № 3 -  „Апаратура за Спешно отделение -  автоматизиран имуноанализатор 
за доказване на микробни антигени и антитела, базиран на комбинирана имуноензимна 
технология с флуоресцентно отчитане”. Процедурата е обявена с Решение № РД - 03 - 
47/28.07.2017 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494- 
2017-0022.

Във връзка с постъпила жалба с искане за налагане на временна мярка „Спиране на 
процедурата” със „Съобщение”, публикувано в „Профил на купувача” на 30.08.2017 г. 
Възложителят е уведомил потенциалните участници за спиране обществената поръчка, считано 
от 25.08.2017 г. в частта по обособена позиция № 1 - „Апаратура за Клиника по образна 
диагностика, включваща: 64 -  срезов Спирален Компютърен томограф; Мобилна рентгенова 
система тип ,,С-рамо” с динамичен плосък детектор за съдови процедури; Автоматизиран скенер 
с диагностична функция за сканиране и придобиване на триизмерни образи на гърди под 
ултразвуков контрол” до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за 
временна мярка или до влизане в сила на решение по жалбата. За обособена позиция № 2 и 
обособена позиция № 3 процедурата продължава.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-496/08.09.2017 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:
Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. Йончо Йончев -  ръководител ТС

2. д-р Иван Терзиев -  н-к „Отделение по обща и клинична патология”
3. д-р Божидар Кръстев -  Клиника по кардиология 
4 Даниела Минчева - сектор ДДП

Резервни членове:
1. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт
2. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП
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На 08.09.2017 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор назначената 
комисия се събра за разглеждане на постъпилите оферти на участниците за обособена позиция 
№ 2 -„Апаратура за Отделение по обща и клинична патология -  напълно отворена автоматична 
система за първични антитела и визуализация с напълно отворен протокол за работа’ и 
обособена позиция № 3 -  „Апаратура за Спешно отделение -  автоматизиран имуноанализатор за 
доказване на микробни антигени и антитела, базиран на комбинирана имуноензимна технология 
с флуоресцентно отчитане”.

Получените оферти са както следва:

1. „Омнимед” ООД - оферта № 1/29.08.2017 г. - 12:00 ч.
2. „Интер Бизнес 91” ЕООД - оферта№ 2/05.09.2017 г. - 13:30 ч.
3. „Елта 90М” ООД - оферта № 3/07.09.2017 г. - 15:15 ч.
4. „Биосистеми” ООД - оферта № 4/07.09.2017 г. - 16:15 ч.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото 
лице и председателя на комисията.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени 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 или чрез куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
разписка 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 
позиции и номенклатурни единици, за които се участва, след което трима от 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 /ЕЕДОП/.

1. Офертата на участника „Омнимед” ООД е за обособена позиция № 2 -„Апаратура за 
Отделение по обща и клинична патология -  напълно отворена автоматична система за първични 
антитела и визуализация с напълно отворен протокол за работа”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Омнимед” ООД до следващия етап на процедурата.

2. Офертата на участника „Интер Бизнес 91” ЕООД е за обособена позиция № 3 - „Апаратура 
за Спешно отделение -  автоматизиран имуноанализатор за доказване на микробни антигени и 
антитела, базиран на комбинирана имуноензимна технология с флуоресцентно отчитане”



Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Интер Бизнес 91” ЕООД до следващия етап на процедурата.

3. Офертата на участника „Елта 90М” ООД е за обособена позиция № 2 -„Апаратура за 
Отделение по обща и клинична патология -  напълно отворена автоматична система за първични 
антитела и визуализация с напълно отворен протокол за работа”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Елта 90М” ООД до следващия етап на процедурата.

4. Офертата на участника „Биосистеми” ООД е за обособена позиция № 2 -„Апаратура за 
Отделение по обща и клинична патология -  напълно отворена автоматична система за първични 
антитела и визуализация с напълно отворен протокол за работа”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Биосистеми” ООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 19.10.2017 г. комисията разгледа техническите предложения на 
участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката.

Техническата спецификация за обособена позиция № 2 - „Апаратура за Отделение по обща и 
клинична патология-напълно отворена автоматична система за първични антитела и 
визуализация с напълно отворен протокол за работа”, и се състои от два отделни апарата - 
Автостейнер и Модул за депарафинизиране и епитопно разкриване (РТ модул)”.

Техническо предложение следва да съдържа:
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, 
изготвено по Приложение № 6, и/или Приложение № 6А и/или Приложение № 6Б;
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 7;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 8;
5. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд - Приложение № 9;
6. Декларация от производителя за съответствие на предлаганата апаратура със съществените 
изисквания на Directive 93/42 EEC (СЕ mark), придружена с превод на български език;
7. Декларация от производителя относно годината на производство на предлаганата апаратура 
/съобразено с изискването на възложителя, посочено в Раздел II от настоящата документация/, 
придружена с превод на български език;
8. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура (оборудване) 
или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ с права да извършва 
доставка на предлаганата апаратура на територията на Република България /в случай че 
участникът не е производител/, придружено с превод на български език;
9. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура (оборудване) 
или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ с права да извършва 
сервизно обслужване и поддръжка на апаратурата, придружено с превод на български език;



10. Документи на производителя, доказващи съответствието на предлаганата апаратура с
минималните изисквания /каталози/проспекти, или др./ придружени с превод на български език.

Изисквания на Възложителят относно датата на производство на оферираните апарати:
> за обособена позиция № 2 - оферираната апаратура трябва да бъде произведена не по- 
рано от 01.01.2016г.
> за обособена позиция № 3 - оферираната апаратура трябва да бъде произведена не по- 
рано от 01.01.2016г.

Изисквания на Възложителят относно минимални гаранционни срокове на доставената 
апаратура, считано от датата на въвеждането и в експлоатация:
> за обособена позиция № 2 - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца;
> за обособена позиция № 3 - не по-малко от 12 (дванадесет) месеца.

Изисквания на Възложителят относно максимални срокове за доставка:
> за обособена позиция № 2 - до 30 дни, считано от датата на подписване на договора;
> за обособена позиция № 3 - до 45 дни, считано от датата на подписване на договора.

Участник, който е предложил по-малък гаранционен срок и по-дълъг срок за доставка ще бъде 
отстранен от участие.

1, Офертата на участника „Омнимед” ООД е за обособена позиция № 2 и съдържа техническо 
предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 6А. Гаранционен срок на доставената апаратура е 24 месеца. Срокът на доставка 
за обособената позиция е 29 дни. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на 
изискванията на Възложителя. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Омнимед” ООД до отваряне на ценовото предложение.

2, Офертата на участника „Интер Бизнес 91” ЕООД е за обособена позиция № 3 и съдържа 
техническо предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 6Б. Гаранционен срок на доставената апаратура е 12 месеца. Срокът на доставка 
за обособената позиция е 45 дни. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на 
изискванията на Възложителя. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Интер Бизнес 91” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

3, Офертата на участника „Елта 90М” ООД е за обособена позиция № 2 и съдържа техническо 
предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 6А. Гаранционен срок на доставената апаратура е 24 месеца. Срокът на доставка 
за обособената позиция е 30 дни. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на 
изискванията на Възложителя. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Елта 90М” ООД до отваряне на ценовото предложение.



4.Офертата на участника „Биосистеми” ООД е за обособена позиция № 2 и съдържа 
техническо предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 6А. Гаранционен срок на доставената апаратура е 24 месеца. Срокът на доставка 
за обособената позиция е 30 дни.

В техническото предложение участника е проложил както следва:
> Декларация от производителя „Байо ЕсБи Инк.” с която е декларирано, че автоматичната 
система Байо ЕсБи ТинтоСтейнър за IHC (произведен от „ТермоФишер Сайънтифик” продукт 
„Аутостейнер 480s”) е произведена след 01.01.2017 г. Декларацията е подписана от д-р Алфонсо 
Херас в качеството му на президент и главен изпълнителен директор.

> Оторизационно писмо от „Байо ЕсБи Инк.” към участника „Биосистеми” ООД даващо 
право за разпространение, продажба, офериране в тръжни процедури, доставки, гаранционно и 
следгаранционно обслужване.

Комисията счита, че така предоставените декларация и оторизационно писмо съдържат 
противоречива информация относно производителя на апаратурата.
С писмо с наш изх. № 1146/03.11.2017 г. беше изискано разяснение относно производителя на 
оферираната апаратура. Участника уточни с писмо от 07,11,2017 г., че производител на 
системата “BIO SB TintoStainer” е „Байо ЕсБи Инк.” като се вгражда модул от „ТермоФишер 
Сайънтифик" към друг и модули, компютър и софтуер за формиране на апаратурата.

В Приложение № 6А - „Предложение за изпълнение на поръчката“ участника е оферирал 
система състояща се от два отделни апарата -  Аутостейнер (ТинтоСтейнър 48 стъкла) и модул за 
депарафинизиране и епитопно възтаиовяване (Тинти Ретривър РТ модул). След разглеждане на 
представеното уточнение комисията счита, че е наобходимо представяне на оторизация и от 
„ТермоФишер Сайънтифик” като производител на единия от апаратите, формиращи системата. 
Участника е представил оторизационно писмо от производителя „Байо ЕсБи Инк”. В 
техническото предложение липсва оторизационно писмо от производителя на един от апаратите 
- модула за депарафинизиране и епитопно възтаиовяване (Тинти Ретривър РТ модул) 
„ТермоФишер Сайънтифик”.

Приложен е каталог на производителя “Bio SB" Inc. придружен с превод на български език. 
който не съдържа необходимата информация относно модул за напълно автоматично 
едновременно депарафинизиране и епитопно възтаиовяване (Тинто Ретривър РТ модул) за 
установяване на съответствието на оферираната система към минималните изисквания на 
Възложителя. След направена справка на сайта на производителя http://www.biosb.com в 
публикуваната брошура на „Тинто Ретривър РТ модул" на адрес http://www.biosb.com/wp- 
content/uploads/2015/06/PT-Module-brochure-2015_LR.pdf. е видно, че липсва необходимата 
информация за установяване на съответствие.
Мотивирана от гореизложеното, комисията счита, че предложението на участника не отговаря 
на изискванията на Възложителя.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Биосистеми” ООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата.
Мотиви:
В техническото предложение е оферирана система, състояща се от два отделни апарата. Липсва 
оторизационно писмо от производителя на един от апаратите („ТермоФишер Сайънтифик”). 
Приложен е каталог на производителя “Bio SB” Inc., който не съдържа необходимата 
информация относно модул за напълно автоматично едновременно депарафинизиране и 
епитопно възтаиовяване (Тинто Ретривър РТ модул) за установяване на съответствието на 
оферираната система към минималните изисквания на Възложителя.

http://www.biosb.com
http://www.biosb.com/wp-content/uploads/2015/06/PT-Module-brochure-2015_LR.pdf
http://www.biosb.com/wp-content/uploads/2015/06/PT-Module-brochure-2015_LR.pdf


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 от възложителя и техническите 
предложения на участниците. Протоколът е подписан от председателя и членовете на комисията 
на УЛ.,.11,..20\1 т.
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