ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-124 от 21.03.2017г. за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на
обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
„Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура
съгласно техническата спецификация ” чрез събиране на оферти с обява,
публикувана в Профила на купувача на 10.03.2017г.и информация за публикувана обява в
Регистъра за обществени поръчки с №9062191
Днес 21.03.2016 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател: 1.
Заличено обстоятелство
Членове:
2.
3.
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
4.
5.
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
съгласно горепосочената заповед се събра за да отвори, разгледа, оцени и класира
подадените оферти относно обществената поръчка с предмет „Извънгаранционно
абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура съгласно техническата
спецификация”, съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки, ППЗОП и
условията обявени в обявата.
На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
Председателя на комисията представи на същата осем оферти регистрирани в
деловодството на лечебното заведение с приложен приемо-предавателен протокол, както
следва:
1. „Марвена Диагностика” ЕООД, гр.София
- вх.№ 18 / 17.03.2017г. - 09:50 ч.;
2. „Сани Мед” ЕООД, гр.София
- вх.№ 19 / 17.03.2017г. - 10:00 ч.;
3. „Перфект Медика” ООД, гр.София
- вх.№ 20 / 17.03.2017г. - 10:00 ч.;
4. СД „Ивтон-Свиленов, Лазов и с-ие”, гр.София
- вх.№ 21 / 17.03.2017г. - 12:55 ч.;
- вх.№ 22 / 20.03.2017г. - 10:20 ч.;
5. „Медиком 2000” ООД, гр.София
6. „Медин 98” ЕООД, гр.Монтана
- вх.№ 23 / 20.03.2017г. - 14:35 ч.;
7. ЕТ „Меди-ЕМ инж.Е.Георгиев”, гр.Монтана
- вх.№ 24 / 20.03.2017г. - 15:58 ч.;
8. „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София
- вх.№ 25 / 20.03.2017г. - 15:59 ч.
На основание чл.97, ал.2 от ППЗОП, след известяването на фирмите – подали
оферти, назначената комисия декларира чрез декларация обстоятелствата в съответствие с
нормативните разпоредби.
Комисията съобрази действията си с нормативните изисквания, констатира, че
офертите са в запечатани непрозрачни пликове и пристъпи към отварянето им по реда на
тяхното получаване.
Съгласно обявените условия, офертите на участниците съдържат :
- Заявление с данни на оферента (образец 1);
- Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП (образец 2);
- Техническo предложение – доказателства, че участника отговаря на посочените
изисквания на Възложителя;
- Ценова оферта.
Комисията завери с подписите си представените от участниците ценови
предложения.

С това приключи заседанието и комисията реши да се събере отново на 24.03.2017г.

На 24.03.2017г. в 13:00 часа комисията започна обстоен преглед на представените
документи в офертите.
Комисията констатира:
І. Участието по обособени позиции е следното:
1. „Марвена Диагностика” ЕООД, гр.София
2. „Сани Мед” ЕООД, гр.София
3. „Перфект Медика” ООД, гр.София
4. СД „Ивтон-Свиленов, Лазов и с-ие”, гр.София
5. „Медиком 2000” ООД, гр.София
6. „Медин 98” ЕООД, гр.Монтана
7. ЕТ „Меди-ЕМ инж.Е.Георгиев”, гр.Монтана
8. „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София

- за обособена позиция № 6;
- за обособена позиция № 8;
- за обособена позиция № 7;
- за обособена позиция № 11;
- за обособена позиция № 5;
- за обособена позиция № 1;
- за обособена позиция № 4;
- за обособена позиция № 5.

II. Относно доказването на техническите възможности за изпълнението на
поръчката:
1. „Марвена Диагностика” ЕООД, гр.София
- за обособена позиция № 6 е представил необходимата оторизация и документ за
обучение;
2. „Сани Мед” ЕООД, гр.София
- за обособена позиция № 8 – представена е необходимата оторизация и документи
доказващи обучението на сервизните специалисти;
3. „Перфект Медика” ООД, гр.София
- за обособена позиция № 7 – представена е необходимата оторизация и документ
доказващ обучението за конкретната апаратура;
4. СД „Ивтон-Свиленов, Лазов и с-ие”, гр.София
- за обособена позиция № 11 – представена е необходимата оторизация и документи
доказващи обучението на сервизните специалисти;
5. „Медиком 2000” ООД, гр.София
- за обособена позиция № 5 – представена е необходимата лицензия и документ
доказващ обучението на един сервизен инженер за изпълнението на сервизното
обслужване на конкретния модел медицинска апаратура. Възложителят е обявил:
„Наличие на най-малко двама обучени сервизни инженери в страната за изпълнение на
поръчката. /Доказва се с представяне на дипломи и сертификати./“;

6. „Медин 98” ЕООД, гр.Монтана
- за обособена позиция № 1 – представил е документи доказващи обучението на
сервизните специалисти;
7. ЕТ „Меди-ЕМ инж.Е.Георгиев”, гр.Монтана
- за обособена позиция № 4 – представил е необходимата лицензия и документ
доказващ обучението на сервизните специалисти;
8. „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София
- за обособена позиция № 5 - представена е необходимата лицензия и документи
доказващи обучението на двама сервизни инженери за изпълнението на
сервизното обслужване на конкретния модел медицинска апаратура.

Представените оферти отговарят на изискванията на възложителя и на
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП с изключение на офертата на участник „Медиком 2000”
ООД за обособена позиция № 5.
Съгласно обявените изисквания към участниците по обособени позиции посочени в
Раздел II в документацията към обявата за обособена позиция – 5 участниците трябва да
имат и представят:
1. Лицензия от Агенция за ядрено регулиране за работа с източници на йонизиращи лъчения – с
цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж и ремонтни дейности на медицинска
рентгенова техника.
2. Наличие на най-малко двама обучени сервизни инженери в страната за изпълнение на
поръчката. /Доказва се с представяне на дипломи и сертификати./

Участник „Медиком 2000” ООД е представил документи за обучение на само на
един сервизен инженер за съответната апаратура.
Комисията единодушно реши да отстрани от участие офертата на „Медиком 2000”
ООД.
III. Ценовите предложения са като следва:
1. „Марвена Диагностика” ЕООД
- за ОП № 6 - 566.50лв безДДС;
2. „Сани Мед” ЕООД
- за ОП № 8 – 1 666.00лв без ДДС;
- за ОП № 7 – 150.00лв без ДДС (180.00лв с ДДС);
3. „Перфект Медика” ООД
4. СД „Ивтон-Свиленов, Лазов и с-ие” - за ОП № 11 – 198.00лв с ДДС;
5. „Медиком 2000” ООД
- за ОП № 5 – отстранен;
6. „Медин 98” ЕООД
- за ОП № 1 – 1 100.00лв без ДДС – крайна цена;
7. ЕТ „Меди-ЕМ инж.Е.Георгиев”
- за ОП № 4 - 600.00лв без ДДС – крайна цена;
8. „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД - за ОП № 5 - 540.00лв без ДДС (648.00лв с ДДС).

Въз основа н обявения критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”,
комисията реши и предлага на Възложителя за изпълнители на обществената
поръчката с предмет: „Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на
медицинска апаратура съгласно техническата спецификация”:
Обособена позиция 1 – Общоболнична апаратура
-„Медин 98” ЕООД;
Обособена позиция 4 – Рентгенова апаратура
- ЕТ „Меди-ЕМ инж.Е.Георгиев“;
Обособена позиция 5 – Компютър томографска апаратура
- „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД;
Обособена позиция 6 – Клинично лабораторна апаратура – анализатори
- „Марвена Диагностика” ЕООД;
Обособена позиция 7 – Клинично лабораторна апаратура
- „Перфект Медика” ООД;
Обособена позиция 8 – Хемодиализна апаратура
-„Сани Мед” ЕООД;
Обособена позиция 11 – Aпаратура за водоподготовка и обратна осмоза
- СД „Ивтон-Свиленов, Лазов и с-ие“.

Комисията увдомява Възложителя че за следните обособени позиции няма
подадени оферти:
Обособена позиция 2 – Специализирана очна апаратура,
Обособена позиция 3 – Апаратура за образна диагностика,
Обособена позиция 9 – Дигитално скопична апаратура,
Обособена позиция 10 – Видеоендоскопска апаратура
С това комисията приключи разглеждането, оценяването и класирането на
подадените оферти относно обществената поръчка с предмет: : „Извънгаранционно
абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура съгласно техническата
спецификация”. Настоящия протокол ведно с цялата документация и на основание
чл.97,ал.4 от ППЗОП, се предава на възложителя за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

Председател: 1.
Членове:

Заличено обстоятелство

2.
3.

съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП

4.
5.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Получил протокола и документацията на: 03.04.2017г.
Одобрявам!
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно
чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от
ЗЗЛД

Д-р Тодор Тодоров
Изпълнителен директор

