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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР. МОНТАНА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№  Р - 21 / 17.12.2018г. 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ В 

ПРОЦЕДУРАТА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ОТ ПУБЛИЧЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана 

Връзка към електронната преписка: http://mbalmontana.com/page/show/66 

 

 

На основание чл 22, ал.1,т.6 от ЗОП и във връзка с резултатите отразени в 

протоколите и доклада на комисията, назначена със Заповед № З - 366 от 20.11.2018г., Заповед 

№ З-387 от 30.11.2018г. и Заповед № З-390 от 04.12.2018г. за разглеждане, оценяване и 

класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка – публично 

състезание с предмет: „Доставка, монтаж, пускане/въвеждане в експлоатация на 

медицинска апаратура по две обособени позиции ” с УНП 00468-2018-0007,  в качеството 

ми на възложител взех следното  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

1. ОДОБРЯВАМ протоколите и доклада на комисията, назначена със Заповед № З - 366 от 

20.11.2018г., Заповед № З-387 от 30.11.2018г. и Заповед № З-390 от 04.12.2018г. 

 

 

2. КЛАСИРАНЕТО на участниците в процедурата по обособени позиции, съгласно 

представените протоколи и доклад на комисията е следното:  

2.1. Обособена позиция №1- Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо: 

Първо място : «С§Т България» ЕООД, гр.София 

2.2. Обособена позиция №2- Водоочистваща система (система за обратна осмоза): 

Първо място : «Марвена Диагностика» ЕООД, гр.София; 

Второ място : «Сани Мед» ЕООД, гр.София 

 

 

3. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

3.1. Обособена позиция №1: «С§Т България» ЕООД, гр.София 

3.2. Обособена позиция №2: «Марвена Диагностика» ЕООД, гр.София 

 

 

4. ОТСТРАНЯВАМ от процедурата следните участници със съответните мотиви: 

На основание  чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП - представените оферти не отговарят на 

предварително обявените условия на поръчката, участниците: 

 

4.1.  „Елпак-Лизинг“ ЕООД, гр.Варна – за Обособена позиция №1 

Мотив: техническото предложение на оферираната апаратура не отговаря на обявените в 

документацията за участие  в настоящата обществена поръчка минимални технически 

изисквания на Възложителя. 
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В предложението за изпълнение на поръчката (Образец №5.1) предложените параметри по 

т.4.1 и т.4.2 никъде не фигурират в приложения каталог-брошура на предлаганата 

апаратура. Не се приема като доказателство към техническото предложение приложената 

Техническа спецификация (стр.16 до 18), тъй като същата е превод на документа приложен 

непосредствено след нея (стр.19 до 21), поради това, че превода е с дата 26.07.2018г. а 

документа от производителя е с дата 08.11.2018г. – превода е направен преди съставяне на 

оригиналния документ. Показатели на оферираната апаратура не са доказани с приложения 

каталог-брошура. 

 

4.2.  „Медсис“ ЕООД, гр.София – за Обособена позиция №1 

Мотив: техническото предложение на оферираната апаратура не отговаря на обявените в 

документацията за участие  в настоящата обществена поръчка минимални технически 

изисквания на Възложителя. 

Предложената апаратура е с един колиматор, а изискването на Възложителя, съгласно 3.4 

от Техническата спецификация е «Колиматори: ирисов и пластинчат с ротация на 3600. 

Няма доказателства по предложенията по т.3.4, 5.6, 5.7 и 5.9 от Техническото предложение 

на участника (Образец №5). В предложението по 5.7 и 5.9 не е потвърдено текстово 

минималните изисквания. 
 

 

На основание чл.43,ал.1 от ЗОП, настоящето Решение да се изпрати в тридневен срок до 

участниците в процедурата. 

На основание чл.42,ал.2, т.1 от ЗОП, настоящето Решение да се публикува в профила на 

купувача. 

Настоящето Решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от 

ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА МБАЛ ”Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА 


