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•ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ 

ПРОТОКОЛ 

Днес, 17.11.2014г. от 14:00 часа, комисията, определена от възложителя със Заповед № 
РД—02—555/17.11.2014г. за получаване и разглеждане на офертите по процедура за възлагане 
на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на оборудване и 
обзавеждане за Клиника по медицинска онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна -
ИСУЛ" ЕАД" по две обособени позиции, 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, комисията отвори получените оферти по реда на получаването им, както следва: 

1. „Агарта-ЦМ" ЕООД-оферта Вх. № 1/ 14.11.2014 г. 
2. „Елпак - Лизинг" ЕООД - оферта Вх. № 2/17.11.2014 г. 
3. „Сиконикс Груп" ООД - оферта вх. № 3/17.11.2014 г. 
4. „Арт Парк" ЕООД - оферта вх. № 4 /17.11.2014 г. 

На заседанието присъствуваха следните представители на участниците: 

1. „Елпак - Лизинг"ЕООД - Вера Беширова - надлежно упълномощен представител 
2. „Сиконикс Груп"ООД - Калина Николаева - надлежно упълномощен представител 
3. „Арт Парк"ЕООД - Джан Бингьол - управител 

Последователно по реда на получаването им, комисията отвори получените оферти, след 
което нейните членове и един от присъстващите представители на участниците подписаха 
Теническите и Ценови предложения. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. Работата на комисията 
продължи на закрито заседание. 

Публичната покана включва две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на медицинско оборудване за манипулационна 
станция, работна станция за камина и камина за подготвяне на цитостатици с размери и 
параметри съгласно техническата спецификация" 

Обособена позиция № 2: „Доставка на болнично легло с матрак с размери и параметри 
съгласно техническата спецификация, в комплект с подвижна масичка за хранене, на 
колелца, за да може да влиза под леглото" 
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1.„Агарта-ЦМ" ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 2. Съдържа 
всички необходими документи и отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 
документацията, и комисията го допуска до участие в процедурата. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника. Техническите 
характеристики в Техническото предложение на участника отговарят на заложените като 
изискване в документацията технически характеристики и посочените в каталога на 
производителя параметри. 

Елементите на офертата на участника са: 

• Срок на доставка: до 60 /шестдесет/ дни от датата на подписване на договора; 

• Гранционен срок: 24 /двадесет и четири/ месеца; 

• Ценово предложение - 30 320,00 лв. без ДДС. 

Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя и комисията го допуска 
до класиране. 

2. „Елпак - Лизинг" ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 2. Съдържа 
всички необходими документи, изискани на Възложителя с изключение на посочени в 
Публичната покана в Раздел III „Изисквания за изпълнение на поръчката", т.7 „Валидни 
сертификати за СЕ марка - заверени от участника копия". Представената от участника 
Декларация за съответствие СЕ марка е за маси за прегледи и операционни маси, а не за 
болнични легла. 

Мотивирана от горното, комисията приема, че участникът не отговаря на изискванията на 
възложителя, заложени в документацията, и отстранява „Елпак - Лизинг" ЕООД от 
участие в процедурата. 

3.„Сиконикс Груи" ООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1. Съдържа 
всички необходими документи и отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 
документацията, и комисията го допуска до участие в процедурата. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника. Техническите 
характеристики в Техническото предложение на участника отговарят на заложените като 
изискване в документацията технически характеристики и посочените в каталога на 
производителя параметри. 

Елементите на офертата на участника са: 

• Срок на доставка: до 60 /шестдесет/ дни от датата на подписване на договора. 

• Гранционен срок: 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол; 

• Ценово предложение на участника - 28 950,00 лв. без ДДС. 

Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя и комисията го допуска 
до класиране. 

4.„Арт Парк" ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 2. Съдържа всички 
необходими документи и отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 
документацията, и комисията го допуска до участие в процедурата. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника. Техническите 
характеристики в Техническото предложение отговарят на заложените като изискване в 
документацията технически характеристики, но не отговарят на посочените в техническата 



спецификация /каталога/ на производителя параметри. Офертата на участника е за болнично 
легло модел AD 183/ТР с размери: дължина - 2100 мм, ширина - 1100 мм, височина - 500 мм. 
В Техническата спецификация /каталога/ на производителя за същия модел болнично легло 
AD 183/ТР са посочени размери дължина - 2000 мм, ширина - 1900 мм, височина - 450 мм. 
Това е явно несъответствие на параметрите ширина и височина от Техническото 
предложение на участника и заложената като изискване в документацията ширина и 
височина. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 

отстранява „Арт Парк" ЕООД от участие в процедурата. 

Комисията извърши класиране на допуснатите участници по обособени позиции въз 
основа на определения критерий за възлагане - най-ниска цена както следва: 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

Ценово предложение на „Сиконикс Груп"ООД: бидейки единствено и не подлежи на 
сравнение с оглед критерий „Най-ниска цена", то се явява най-ниската предложена цена. 
Мотивирана от горното обстоятелство комисията единодушно Р Е Ш И 

Класира на 1-во място участника „Сиконикс Груи" ООД 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

Ценово предложение на „Агарта-ЦМ"ЕООД: бидейки единствено и не подлежи на 
сравнение с оглед критерий „Най-ниска цена", то се явява най-ниската предложена цена. 
Мотивирана от горното обстоятелство комисията единодушно Р Е ШИ: 

Класира на I-во място участника „Агарта-ЦМ" ЕООД. 

На основание чл. 101 е от ЗОП комисията предлага на възложителя да сключи договор за 
изпълнение на обществената поръчка с класираните на първо място участници. 

Настоящият протокол отразява работата на комисията по получаването, 
разглеждането, оценката и класирането на постъпилите оферти. 

Протоколът е подписан на Ktiiй!..2014г. и е предаден на Възложителя за 
утвърждаване. 

Комисия: 

Председател: 
1. д-р Мая Великова 

Членове: 1. Симеон Трифонов 

2. Яна Михайлова 


