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Р Е Ш Е Н И Е
№ /£ от 09.05.2019г.

На основание чл.108 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с чл.' 81, ал.6 от
ЗОП с оглед констатациите в утвърдения на 09.05.2019г. Протокол № 3 на комисията изготвен на
08.05.2019г. и Протокол № 1 от 04.04.2019г и Протокол № 2 от 24.04.2019г от работата на
Комисията, назначена със Заповед № 166/25.03.2019г. на Изпълнителния директор на
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч за извършване на подбора на участниците,
разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците в обществена поръчка,
проведена чрез Публично състезание на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с предмет : „Доставка на задължително минимално техническо оборудване
за нуждите на Отделение по Съдебна медицина към МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД
ЛОВЕЧ“. Процедурата е открита с Решение № 14/28.02.2019г. на Изпълнителния директор на
МБАЛ'"проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч ,с Ю № 897938 и обявление за поръчка с ID №
897943 от 28.02.2019 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и е публикувана в
профила на купувача на интернет страницата на „МБАЛ - Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч в обособена електронна преписка № 00732-2019-0005 - http://www.mbal-lovech com/007322019-0005.htm.
Процедурата е разделена на 7 обособени позиции, съгласно Приложение № 1 - Техническа
спецификация неразделна част от Документацията към настоящата обществена поръчка, с обща
прогнозна стойност в Обявлението за обществена поръчка и документацията - 31 760.00
/тридесет и една хиляди седемстотин и шейсет лева и 00 ст./ лева без ДДС*, както следва :
Обособена позиция № 1 - Микроскопска апаратура и софтуерен пакет за работа на
микроскопската апаратура за отделение по Съдебна медицина. Един софтуерен пакег за работа
с светлинен микроскоп с вградена цифрова камера и стерео микроскоп за рутинна работа с
вградена камера - с обща прогнозна стойност - 10 100.00 /десет хиляди и сто лева v 00 ст./ без
ДДС.
Обособена позиция № 2 - Фиксирана аутопсионна маса от неръждаема стомана - 10 600.00
/десет хиляди и шестотин лева и 00 ст./ без ДДС.
Обособена позиция № 3 - Лабораторен инкубатор - термостат - 2000.00/две хиляди лева и 00
ст./ без ДДС.
Обособена позиция № 4 - Количка за трупове с хидравлично регулируема височинд - 3750.00
/три хиляди седемстотин и петдесет лева и 00 ст./ без ДДС.
Обособена позиция № 5 - Лампа лупа - 750.00 /седемстотин и петдесет лева и 00 ст./ 5ез ДДС.
Обособена позиция № 6 - Осцилиращ електрически трион за аутопсии - 2100.00 /де е хиляди и
сто лева и 00 ст./ без ДДС.
Обособена позиция № 7 - Аутопсионен набор от неръждаема стомана - 2460.00 / две хиляди
четиристотин и шейсет лева и 00 ст./
‘ Прогнозната стойност е максималният финансов ресурс, определен от Възложителя за
изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции. Оферти, надвишаващи
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посочената стойност по обособена позиция позиция,
процедурата.

ще бъдат отстранявани от участие в

ОБЯВЯВАМ:
I.
КЛАСИРАНИТЕ в процедурата по място:
Критерият за възлагане на настоящата обществената поръчка е „най-ниска цена” - чл.70,
ал.2, т.1 от ЗОП.
Въз основа на обявеният критерий за оценка „Най - ниска цена" за изпълнение на
поръчката, условията за участие в процедурата, класирането в настоящата процедура е както
следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Микроскопска апаратура и софтуерен пакет за работа на
микроскопската апаратура за отделение по Съдебна медицина. Един софтуерен пакет за работа
с двата микроскопа:
1-во място - „АКВАХИМ“ АД - Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часа с предложение на
участника - 9310.00 (девет хиляди триста и десет лева и 00 ст) лева без включено ДДС или 11
172 (единадесет хиляди сто седемдесет и два лева и 00 ст) лева с включено ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Фиксирана аутопсионна маса от неръждаема стомана - 1
брой.
1-во място - „АКВАХИМ“ АД - Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часа с предложение на
участника - 9768.00 (девет хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и 00 ст.) лева без
включено ДДС или 11721.60 (единадесет хиляди седемстотин двадесет и един и 60 ст.) лева с
включено ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Лабораторен инкубатор - термостат -1 брой.
1-во място - „АКВАХИМ“ АД - Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часа с предложение на
участника - 1960.00 (хиляда деветстотин и шестдесет лева и 00 ст.) лева без вклкчено ДДС или
2352.00 (две хиляди триста петдесет и два лева и 00 ст.) лева с включено ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Количка за трупове с хидравлично регулируема височина -1
брой 1-во място - „АКВАХИМ“ АД - Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часа с
предложение на участника - 3 180.00 (три хиляди сто и осемдесет лева и 00 ст.) лева без
включено ДДС или 3 816.00 (три хиляди осемстотин и шестнадесет лева и 00 ст.) лева с
включено ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Лампа лупа - 1 брой.
1-во място - “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Оферта с зх.№ 108 от
22.03.2019г., 12:00 часа с предложение на участника - 745.00 (седемстотин четиридесет и пет
лева и 00 ст.) лева без включено ДДС или 894.00 (осемстотин деветдесет и четири лева и 00 ст.)
лева с включено ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - Осиилиоаш електрически трион за аутопсии - ‘ брой.
I- во място - „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта с вх. № 110 от 22.03.2019г., 15:06 часа с
предложение на участника - 1798.00 (хиляда седемстотин деветдесет и осем лева и 00 ст.) лева
без включено ДДС или
или 2 157.00 (две хиляди сто петдесет и седем лева и 00 ст.) лева с включено ДДС.
II- ро място - “ МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Оферта с нх.№ 108 от
22.03.2019г., 12:00 часа с предложение на участника - 2060.00 (двехиляди и шестдесет лева и 00
ст.) лева без включено ДДС или 2472.00 (две хиляди и четиристотин седемдесет и два лева и 00
ст.) лева с включено ДДС.
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - Аутопсионен набор от неръждаема стома на - 1 комплект,
състоящ се от : Ножица за ентеротомия права с два тъпи върха 21 см. - 2 броя, Нож за
ампутация, дължина на острието 16 см, дължина на инструмента 29 см,- 0 броя, Нож за
ампутация, дължина на острието 20 см., дължина на инструмента 34 см,- 3 броя, Нож
резекционен с дължина на острието 5.5 см, дължина на инструмента 18 см.-2 броя, Ножица права, с два тъпи върха, дължина 25 см.-1 брой, Ножица хирургична, права, с един остър и един
тъп връх, дължина 23 см.-1 брой, Ножица с два тъпи върха, права, дължина 18 см.-1 брой,
Пинсета права, дължина 20 с м - 1 брой, Пинсета хирургична, права, 1x2 зъба, дължина 20 см .-1
брой, Ретрактор, остър, 4 зъба, дължина 22 см.-1 брой, Длето 20 мм 20 см.-1 брой и Чук - лек,
дължина 24 см -1 брой.
1-во място - “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Оферта « вх.№ 108 от
22.03.2019г., 12:00 часа с предложение на участника - 2 458.00 (две хиляди четиристотин
петдесет и осем) лева без включено ДДС или 2 949.60 (две хиляди деветстотин четиридесет и
девет лева и 0.60 стотинки) лева с включено ДДС.
Мотиви : За класираните участници по отделните обособени позиции, не са налице
основания за отстраняване, същите отговарят на критериите за подбор нг) Възложителя.
Офертите на участниците класирани на първо място, в настоящата обществзна поръчка са
получили най-висока оценка при прилагане на критерий за възлагане на настоящата
обществената поръчка „най-ниска цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, съгласно
Обявлението и Документацията за участие.
II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
На основание чл.109 във връзка с чл.108, ал.1 от ЗОП.
Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет „Доставка на
задължително минимално техническо оборудване за нуждите на Отделение по Съдебна
медицина към МБАЛ "проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“, класираните на първо място
участник, по отделните обособени позиции, какго следва :
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Микроскопска апаратура и софтуерен пакет за работа на
микроскопската апаратура за отделение по Съдебна медицина. Един софтуерен пакет за работа
с двата микроскопа : Участника „АКВАХИМ“ АД - Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03
часа с предложение на участника - 1.1.Светлинен микроскоп с вградена цифрова камера - 1
брой - Марка Карл Цайс ГмбХ (Carl Zeiss GmbH) Модел Primo Star LED c камера M ocam 105 e 5
000 (пет хиляди) лева без включено ДДС или 6 000 (шест хиляди лева и 00 ст) л зва с включено
ДДС и 1.2.Стерео микроскоп за рутинна работа с вградена камера - 1 брой - : Марка Карл Цайс
ГмбХ (Carl Zeiss GmbH ,Модел Stemi 305 cam е 4 310 (четири хиляди триста и десет) лева без
включено ДДС или 5 172 (пет хиляди сто седемдесет и два лева и 00 ст) лева с включено ДДС с
обща стойност на изпълнение на доставката за обособена позиция № 1 - 9310.0С (девет хиляди
триста и десет лева и 00 ст) лева без включено ДДС или 11 172 (единадесет хиляди сто
седемдесет и два лева и 00 ст) лева с включено ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Фиксирана аутопсионна маса от неръждаема стомана - 1
брой. Участника „АКВАХИМ“ АД - Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часа с предложение
на участника - Марка Поли-Инокс Инженеринг ЕООД - Модел АМВМ-ДИСП-ДД е 9768.00 (девет
хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и 00 ст.) лева без включено ДДС или 11721.60
(единадесет хиляди седемстотин двадесет и един и 60 ст.) лева с включено ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Лабораторен инкубатор - термостат - 1 брой. Участника
„АКВАХИМ“ АД - Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часа с предложение на участника VWR Интернешънъл ГмбХ Австрия - модел INCU LINE IL23 - е 1960.00 (хиляда деветстотин и
шестдесет лева и 00 ст.) лева без включено ДДС или 2352.00 (две хиляди триста петдесет и два
лева и 00 ст.) лева с включено ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Количка за трупове с хидравлично регулируе ма височина 1 брой Участника „АКВАХИМ“ АД - Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часз с
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предложение на участника - Марка Климат Инженеринг ЕООД Модел ТКХВП е 3 180.00 (три
хиляди сто и осемдесет лева и 00 ст.) лева без включено ДДС или 3 816.00 (три х/шяди
осемстотин и шестнадесет лева и 00 ст.) лева с включено ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Лампа лупа - 1 брой. Участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Оферта с вх.№ 108 от 22.03.2019г., 12:00 часа с гредложение на
участника - Лампа лупа De Luxe Plus titan - Gharieni Германия - е 745.00 (седемстотин
четиридесет и пет лева и 00 ст.) лева без включено ДДС или 894.00 (осемстотин деветдесет и
четири лева и 00 ст.) лева с включено ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - Осцилиращ електрически трион за аутспсии - 1 брой.
Участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД - Оферта с вх. № 110 от 22.03.2019г, 15:06 часа с
предложение на участника Марка KUGEL-MED Германия, Модел НВ-740 е '798.00 (хиляда
седемстотин деветдесет и осем лева и 00 ст.) лева без включено ДДС или 2 157 .00 (две хиляди
сто петдесет и седем лева и 00 ст.) лева с включено ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - Аутопсионен набор от неръждаема стомана - 1 комплект,
Участника - “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Оферта с вх.№ 108 от
22.03.2019г., 12:00 часа с предложение на участника, както следва :__________________________
№ Вид
Е/:, цена
без
Количест
во
ОД С
Обща без Д
7.1. Ножица за ентеротомия права с два тъпи върха 21 см.
2 броя
133.00
260.00
7.2. Нож за ампутация, дължина на острието 16 см, дължина на 3 броя
153.00
450.00
инструмента 29 см.
7.3. Нож за ампутация, дължина на острието 20 см., дължина Зброя
167.00
501.00
на инструмента 34 см.
7.4. Нож резекционен с дължина на острието 5.5 см, дължина 2 броя
91 00
182.00
на инструмента 18 см.
7.5. Ножица - права, с два тъпи върха, дължина 25 см.
255.00
255.00
1 брой
7.6. Ножица хирургична, права, с един остър и един тъп връх, 1 брой
90.00
90 00
дължина 23 см.
7.7. Ножица едва тъпи върха, права, дължина 18 см.
90.00
1 брой
90 00
7.8. Пинсета права, дължина 20 см.
70.00
70 00
1 брой
35.00
7.9. Пинсета хирургична, права, 1x2 зъба, дължина 20 см.
35 00
1 брой
95.00
7.10. Ретрактор, остър, 4 зъба, дължина 22 см.
1 брой
95 00
7.11. Длето 20 мм 20 см.
140.00
1 брой
140.00
290.00
7.12. Чук - лек, дължина 24 см.
290.00
1 брой
2 458.00
Общо лева без ДДС: 2 458.00 /две хиляди четиристотин петдесет и осем лева/
Аутопсионен набор от неръждаема стомана -1 комплект : Марка Rudolf, М здел Rudolf е 2
458.00 (две хиляди четиристотин петдесет и осем) лева без включено ДДС или 2 949.60 (две
хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и 0.60 стотинки) лева с включено ДДС.
Мотиви : За класираните участници по отделните обособени позиции, не са налице основания за
отстраняване, същите отговарят на критериите за подбор на Възложителя. Офертите на
участниците класирани на първо място, в настоящата обществена поръчка са получили найвисока оценка при прилагане на критерий за възлагане на настоящата обществената поръчка
„най-ниска цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, съгласно Обявлението и Документацията за
участие.
Ш.ОСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ.
3.1. На основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
3.1.1.
Участника „АКВАХИМ“ АД, респективно неговата Оферта с вх. № 109 от 22.03.2019г.,
12:03 часа, в частта за обособени позиции № 6 - Осцилиращ електрически трион за аутопсии и
обособена позиция № 7 - Аутопсионен набор от неръждаема стомана.
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Мотиви : Офертата на участника „АКВАХИМ“ АД , с вх. № 109 от 22.03.2019г., 12:03 часа,
на основание чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП не отговаря на изискванията на Възложителя в частта за
обособени позиции № 6 - Осцилиращ електрически трион за аутопсии и обособена позиция № 7 Аутопсионен набор от неръждаема стомана
3.1.2. Участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД, респективно неговата Оферта с вх. № 110 от
22.03.2019г., 15:06 часа, в частта за обособени позиции № 3 - Лабораторен инкубатор термостат и обособена позиция № 7 - Аутопсионен набор от неръждаема стомана да бъде
отстране от процедурата.
Мотиви : Офертата на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ЕООД, с вх. № 110 от 22.03.2019г.,
15:06 часа на основание чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП не отговаря на изискванията не Възложителя в
частта за обособени позиции № 3 - Лабораторен инкубатор - термостат и обособена позиция №
7 - Аутопсионен набор от неръждаема стомана.
IV . На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки копие от настоящото
решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.
V. В изпълнение на чл. 36а от Закона за обществени поръчки, Решението и Протоколите да
се публикуват под формата на електронен документ в профила на купувача към електронната
преписка на обществена поръчка с електронен адрес: http://www.mbal-lovech.com/00732-20190005.htm.
VI. На основание чл. 43, ал. 1, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, настоящето решение да се
изпрати в тридневен срок до участниците.
VII.
Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от датата на
получаването на Решението, пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196, ал.
1, т. 1 във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки Ссфия 1000, бул.
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