
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
• Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л -  ЕАД

■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с 
предмет „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинската 
апаратура за образна диагностика на УМБАЛ"Царица Иоанна- 
ИСУЛ"ЕАД”, обявена с Решение № - РД-03-07/ 09.02.2015 г., назначена със 
Заповед №-РД- 02-112/09.03.2015 г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи 
се в офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/11.03.2015 г. 
с констатации относно наличието и редовността на изискуемите от 
Възложителя документи.

В съответствие с чл. 68, ал. 8 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 платежни нареждания за внесени 
парични суми по банковата сметка на Възложителя за обособените позиции 
за които се участва №№ 10,11,12,13.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 
документи. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и 
комисията го допуска до по нататъчно участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на пликове №№ 2 на
участните, и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на 
поръчката, съобразно избрания критерий за най-ниска цена, а именно:
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- техническото предложение - Приложение № 10, включващо и срок за 
изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларацията по чл. 33, 
ал. 4 от ЗОП - Приложение № 3;
- Декларация за гаранционен срок и време за реакция - Приложение № 9;
- Брой профилактики съгласно разпоредбите на нормативната уредба за 
работа с източници на йонизиращи лъчения и предписанията на 
производителя - за обособени позиции №№ 1-Н>; 8, 9, 14 и 15, или 
предложението на участника - за обособени позиции №№ 7; КИ-13; 16 и 17;
- Списък на резервните части за съответните апарати с посочени единични 
цени без Д ДС - към Приложение № 10.

1. Офертата на участника „Медикъл Имидж” ООД е за обособена 
позиция № 14. Техническото предложението за изпълнение на поръчката, 
поставено в един плик № 2 на участника е:

1.Гаранционен срок на ремонта / профилактиката е 4 месеца (четири месеца), 
считано от датата протокола за извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционен срок на вложените резервни части е 8 месеца (словом: осем 
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 (словом:двадесет и четири 

часа);
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 24 часа (словом:двадесет и четири 

часа).
4. Брой профилактики съгласно разпоредбите на нормативната уредба за 
работа с източници на йонизиращи лъчения и предписанията на 
производителя. Списък на резервните части за съответните апарати с 
посочени единични цени без ДДС.

Техническото предложението 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.

2. Офертата на участника “С&Т България” ЕООД е за обособена 
позиция № 8. Техническото предложението за изпълнение на поръчката, 
поставено в един плик № 2 на участника е:

1. Гаранционен срок на ремонта / профилактиката е 3 месеца (словом: три 
месеца), считано от датата протокола за извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционният срок на вложените резервни части е 6 месеца (словом: шест 
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 (словом: двадесет и четири 

часа);
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 36 часа (словом: тридесет и шест 

часа).
4. Брой профилактики съгласно разпоредбите на нормативната уредба за 
работа с източници на йонизиращи лъчения и предписанията на 
производителя. Списък на резервните части за съответните апарати с 
посочени единични цени без ДДС. Приложена декларацията по чл. 33, ал. 4 
от ЗОП - Приложение № 3, касаеща списък на резервните части за 
съответните апарати с посочени единични цени без ДДС.

Техническото предложението 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.

3. Офертата на участника ”Джи и Хелткеър България” ЕООД е за 
обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4. Техническите предложения за 
изпълнение на поръчката са поставени в четири отделни плика №№  2. 
Съдържанието на информацията от Приложение № 9 е еднаква за 
всички обособени позиции и е както следва:

1 .Гаранционен срок на ремонта / профилактиката е 3 месеца (словом: три 
месеца), считано от датата протокола за извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционен срок на вложените резервни части е 6 месеца (словом: шест 
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 (словом: осем часа);
- в часовете от 17:00 ч. -08:00 ч. в срок от 12 часа (словом: дванадесет часа).

4. Във всеки един от отделните пликове за съответните обособени 
позиции - Брой профилактики за всяка обособена позиция съгласно 
разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи 
лъчения и предписанията на производителя. Списък на резервните части за 
съответните апарати с посочени единични цени без ДДС. Приложени 
декларации по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 3, касаеща списъците на 
резервните части за съответните апарати с посочени единични цени без ДДС.

Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



допуска участника ”Джи и Хелткеър България” ЕООД до участие и 
класиране.

4. Офертата на участника ’’Сименс” ЕООД е за обособена позиция №  9.
Техническото предложението за изпълнение на поръчката, поставено в един 
плик № 2 на участника е:

1. Гаранционен срок на ремонта / профилактиката е 6 месеца (словом: шест 
месеца), считано от датата протокола за извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционен срок на вложените резервни части е 6 месеца (словом: шест 
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 48 часа (словом: четиридесет и 

осем часа);
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 48 часа (словом: четиридесет и 

осем часа);
4. Брой профилактики съгласно разпоредбите на нормативната уредба за 
работа с източници на йонизиращи лъчения и предписанията на 
производителя. Списък на резервните части за съответните апарати с 
посочени единични цени без ДДС.

Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Сименс” ЕООД до участие и класиране.

5. Офертата на участника ЕТ ’’Никат” е за обособени позиции №№ 7,10, 
11, 12, 13, 16 и 17. Техническите предложения за изпълнение на поръчката, 
поставени в седем отделни плика №№ 2. Съдържанието на информацията 
от Приложение №  9 е еднаква за всички обособени позиции и е както 
следва:

1.Гаранционен срок на ремонта / профилактиката е 4 месеца (словом: четири 
месеца), считано от датата протокола за извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционен срок на вложените резервни части е 7 месеца (словом: седем 
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 3 часа (словом: три часа);
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 4 часа (словом: четири часа).



4. Във всеки един от отделните пликове за съответните обособени 
позиции - Брой профилактики за всяка обособена позиция съгласно 
разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи 
лъчения и предложението на участника. Списък на резервните части за 
съответните апарати с посочени единични цени без ДДС. Приложени 
декларации по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 3, касаеща списъците на 
резервните части за съответните апарати с посочени единични цени без ДДС.

Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ЕТ ”Никат” до участие и класиране.

6. Офертата на участника ’’Велмекс” ЕООД е за обособена позиция № 7.
Техническото предложението за изпълнение на поръчката, поставено в един 
плик № 2 на участника е:

1.Гаранционен срок на ремонта / профилактиката е 3 месеца (словом: три 
месеца), считано от датата протокола за извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционен срок на вложените резервни части е 6 месеца (словом: шест 
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 1 час (словом: един час);
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 2 часа (словом: два часа).

4. Брой профилактики съгласно разпоредбите на нормативната уредба за 
работа с източници на йонизиращи лъчения и предложението на участника. 
Списък на резервните части за съответните апарати с посочени единични 
цени без ДДС.

Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Велмекс” ЕООД до участие и класиране.

7,Офертата на участника ’’Дарис МС” ООД е за обособена позиция № 15.
Техническото предложението за изпълнение на поръчката, поставено в един 
плик № 2 на участника е:

1. Гаранционен срок на ремонта / профилактиката е 3 месеца (словом: три 
месеца), считано от датата протокола за извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционен срок на вложените резервни части е 6 месеца (словом: шест 
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 72 часа (словом: седемдесет и два); 
-в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 72 часа (словом: седемдесет и два).

4. Брой профилактики съгласно разпоредбите на нормативната уредба за 
работа с източници на йонизиращи лъчения и предписанията на 
производителя. Списък на резервните части за съответните апарати с 
посочени единични цени без ДДС.

Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ”Дарис МС” ООД до участие и класиране.

в.Офертата на участника ”Медимаг-МС” ООД е за обособени позиции
№№ 5 и 6. Техническото предложението за изпълнение на поръчката, 
поставено в два плика №№ 2. Съдържанието на информацията от 
Приложение №  9 е еднаква за всички обособени позиции и е както 
следва:

1. Гаранционен срок на ремонта / профилактиката е 3 месеца (словом: три 
месеца), считано от датата протокола за извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционен срок на вложените резервни части е 6 месеца (словом: шест 
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 2 часа (словом: два часа);
-в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 16 часа (словом: шестнадесет 

часа).
4. Във всеки един от отделните пликове за съответните обособени 
позиции - Брой профилактики за всяка обособена позиция съгласно 
разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи 
лъчения и предписанията на производителя. Списък на резервните части за 
съответните апарати с посочени единични цени без ДДС.

Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ”Медимаг-МС” ООД до участие и класиране.

9. Офертата на участника ’’Елпак-Лизинг” ЕООД е за обособени позиции
№ № 10, 11, 12, 13. Техническото предложението за изпълнение на 
поръчката, поставено в четири плика №№ 2.



При отваряне на Плик № 2 за обособена позиция №  10 комисията 
установи като налични следните документи:

- Декларация за гаранционен срок и време за реакция - Приложение № 9;
- Техническото предложение на обособена позиция № 10 - Приложение № 10 
с посочен брой профилактики съгласно разпоредбите на нормативната 
уредба за работа с източници на йонизиращи лъчения и предложението на 
участника, включващо и срок за изпълнение;
- Списък на резервните части за апарата от обособена позиция № 10, в 
който наименованието на отделните части е на английски език, без превод 
на български език, с посочени единични цени с ДДС.

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в документацията за 
обществена поръчка, “Оферта. Указание за подготовката й.”, всички 
документи за участие в процедурата се представят на български език. Когато 
документът е съставен на чужд език, се представя и в превод. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

На основание чл. 69 ал.1, т. 3 от ЗОП участника ”Елпак-Лизинг” ЕООД да 
не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция № 10.

При отваряне на Пликове №№ 2 за обособени позиции № №  11,12 и 13, 
комисията установи като налични следните еднакви документи 
отделните обособени позиции:

- Декларация за гаранционен срок и време за реакция - Приложение № 9;
- Технически предложения за обособени позиции №№ 11, 12 и 13 - 
Приложение № 10 с посочен брой профилактики съгласно разпоредбите на 
нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи лъчения и 
предложението на участника, включващо и срок за изпълнение, включващи и 
срокове за изпълнения;

Съдържанието на информацията от Приложение № 9 е еднаква за 
всички обособени позиции и е както следва:

1. Гаранционен срок на ремонта / профилактиката е 3 месеца (словом: три 
месеца), считано от датата протокола за извършения ремонт / профилактика.
2.Гаранционен срок на вложените резервни части е 6 месеца (словом: шест 
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 2 часа (словом: два часа);



-в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 16 часа (словом: шестнадесет 
часа).

Липсващи документи в отделните пликове №№ 2 за обособени позиции
№№ 11, 12 и 13 -  липсват списъци на резервните части за съответните 
апарати от обособени позиции №№ 11, 12 и 13.

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Документацията за 
обществена поръчка, Съдържание на офертата, Плик № 2 с надпис 
“Предложение за изпълнение на поръчката” трябва да съдържа:

т. 1. Декларация за гаранционен срок и време за реакция - /Приложение № 9/; 
т. 2. Техническо предложение - /Приложение № 10/;
т. 3. Списък на резервните части за съответните апарати с посочени единични 
цени без Д ДС - към Приложение № 10/.

Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника за 
обособени позиции №№ 11, 12 и 13 са непълни и не отговарят на 
изискванията на Възложителя.

Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ:

На основание чл. 69 ал.1, т. 3 от ЗОП участника ’’Елпак-Лизинг” ЕООД да 
не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособени 
позиции №№ 11,12 и 13.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Пликове №№3, 
с / хценовите предложения на участниците, и е подписан на 
. ? . . • .......2015г.


