
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД ■
ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 1

Днес 15.07.2019г. на основание чл. 103, ал. 1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществени поръчки и 
основание чл.54, ал.7 във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП, във връзка с Решение № 19/03.06.2019г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч за откриване на Публично 
състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в 
експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR с/ютема с пълна 
окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея, фабрично 
нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, 
производител VILA -  Италия 1999 за Отделение по образна диагностика и на фабрично нов 
професионален хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с вместимост 500 литра за 
Отделение по трансфузионна хематология към МБАП“проф.д-р.Параскев Стоянов‘АД Ловеч“ се 
изготви настоящия протокол за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 
класиране на подадените оферти от комисията, назначена със Заповед № 291/26.06.2019г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Весков Панчалеев -  ИД експерт стопански дейности към МБАЛ”проф.д-
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ: 1 .Мариана Иванова -  юрист към МБАЛ’’проф.д-р.Параскев Стояное!” АД Ловеч

2. Детелина Георгиева -  гл.счетоводител към МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов”
АД Ловеч

3. д-р.Анка Георгиева -  началник Отделение по трансфузионна хематология към 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

4. Д-р.Минков -  началник Отделение по образна диагностика към МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

Комисията в пълен състав започна своята работа на 26.06.2019г. от 09.00 часа в библиотеката на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч.

Председателят на Комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от икономист 
обществени поръчки.

На публичното заседание след като Председателят и членовете на комисията се запознаха със 
съдържанието на Протокола по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП и с утвърдената от Възложителя документация 
за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103 от ЗОП 
подписаха Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. Комисията констатира 
следното:

1. Процедурата е открита с Решение № 19/03.06.2019г. на Изпълнителния директор на 
МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч ,с Ю № 914504 и обявление за горъчка с ID № 
914508 от 03.06.2019 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки. Обществената поръчка е 
публикувана в Регистъра по обществени поръчки под № 00732-2019-0007, с дата на изпращане 
на Решението и Обявлението за поръчка 14.11.2018г. и дата на публикуване в РОП на 
03.06.2019г. В сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, раздел Профил на 
купувача е обособена електронна преписка с № 00732-2019-0007 и Решението, Обявлението за 
поръчка и Документацията са публикувани на 03.06.2019г.

2. В срока за получаване на офертите за участие в обществената поръчка -  25.06,2019г. -  16:00 
часа са постъпили следните оферти :
2.1. „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх.№ 154 от 25.06.2019г„ 09:01 часа
2.2. „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД -  Оферта с вх. № 155 от 24.06.2019г„ 09:03 часа
2.3. „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 10:57 часа
2.4. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта с вх. № 157 от 25.06.2019г„ 13:30 часа
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3. Върнати оферти, чл. 48 от ППЗОП, ал.1 т.З :
3.1 .Върнати оферти няма.

4. Постъпили оферти след крайният срок:
4.1 .Постъпили оферти след крайния срок за получаване на оферти няма.

Няма оферти, които са представени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
На публичното заседание присъстваха упълномощени представители на участниците „ЕЛПАК 

ЛИЗИНГ“ ЕООД и „ТОМЕД“ООД, нямаше представители на другите фирми подали оферти за участие, 
нито представители от средствата за масова информация, което е отразено в Регистър на лицата 
присъстващи при отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, 
въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR 
система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър 
към нея, фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия Модел 
GENIUS HF, производител VILA -  Италия 1999 за Отделение по образна диагностика и на фабрично 
нов професионален хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с вместимост 500 литра за 
Отделение по трансфузионна хематология към МБАП“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“ подписан 
от Председателя, от Членовете на комисията, от Галина Огнянова Краева -  упълномощен 
представител на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД и Георги Петров Пенчев - упълномощен 
представител на участника „ТОМЕД“ООД, които представиха нотариално заверени пълномощни.

Отваряне на офертите на участниците -  Публично заседание
На основание чл.54, ал.З от ППЗОП Председателя на комисията отвори по реда на постъпване на 

офертите запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и провери за наличието 
на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото 
предложение за изпълнение на поръчката и пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри от 
председателят Георги Весков Панчалеев и членовете на комисията -1 .Мариана Иванова -  юрист, 2. д- 
р.Анка Георгиева, като допълнително се е подписал и четвърти член на комисията Д-р.Минков.

На основание чл.54, ал.5 от ППЗОП Председателя на комисията предложи на упълномощените 
представители на участниците „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД и „ТОМЕД“ ООД, съответно Галина Огнянова 
Краева и Георги Петров Пенчев да подпишат техническото предложение за изпълнение на поръчката и 
пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” на другите участници.

Упълномощеният представител на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Галина Огнянова Краева се 
възползва от предложението на Председателя на комисията и подписа техническите предложения на 
следните участници „АКВАХИМ“ АД и „ТОМЕД“ ООД, както и пликовете с надпис “Предлагани ценови 
параметри" на следните участници - „АКВАХИМ“ АД, „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД и „ТОМЕД“ ООД.

Упълномощеният представител на участника ТОМЕД“ ООД - Георги Петров Пенчез се възползва от 
предложението на Председателя на комисията, като подписа само пликовете с надпис “Предлагани 
ценови параметри" на следните участници „АКВАХИМ“ АД, „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД и „ЕЛПАК 
ЛИЗИНГ“ ЕООД.

При отваряне на пликовете и оповестяване тяхното съдържание, на всеки един от участниците по 
реда на тяхното входиране, съдържащи се в опаковката, комисията констатира пълно съответствие на 
документите с посочените в Опис на представените документи съдържащи се в офертата /Образец № 
1 от Документацията за участие/.

С изпълнението на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията на 26.06.2019г.

Комисията продължи своите действия на закрити заседания на 27.06.2019 г.,28.06.2019г., 
01.07.2019г., 02.07.2019, 03.07.2019,05.07.2019г. и 15.07.2019г. разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП за съответствие с изискваната към личното състояние и критериите за подбзр, поставени от 
Възложителя на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП.

На основание чл.51, ал.9,т.1 от ППЗОП Д-р.Минков -  началник Отделение по образна диагностика, 
член на комисията прави самоотвод на 28.06.2019г, поради ползването на платеният му годишен 
отпуск не може да изпълнявам задълженията си като член на комисия назначен със Заповед №
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291 /26.06.2019г на Изпълнителния директор, за период от 01.07.2019 до 19.07.2019г (включително. На 
основание чл.51, ал.11 от ППЗОП изпълнителния директор издава заповед № 297 от 28.06.2019г. за 
назначаване на нов член на комисията за цитирания период, д-р. Ерики Виджай Кумар -  лекар 
отделение по образна диагностика към МБАЛ“проф.др.Параскев Стоянов“АД гр.Ловеч, заменя Д- 
р.Минков -  началник Отделение по образна диагностика като член на комисията до Е!ръщането му от 
платен годишен отпуск.

Назначеният за член на комисията д-р. Ерики Виджай Кумар -  лекар отделение по образна 
диагностика към МБАЛ“проф.др.Параскев Стоянов“АД гр.Ловеч се запозна със съдържанието на 
утвърдената от Възложителя документация за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 51, 
ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103 от ЗОП подписа Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 
13 от ППЗОП на 28.06.2019г.

1.Представени документи от участника ,АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх.№ 154 от 25.06.2019г., 
09:01 часа:

№ Изискани документи / Участници
1. Опис на представените документи съдържащи се в офертата 

-  Образец № 1.
Липсва основание зг> отстраняване
Представен, подписан от Елица Рускова -  
прокурист, упълномощен представител на 
Изпълнителния диресгор и Председател 
на СД.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) -  Образец № 2.

Липсва основание з£; отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан от Съвет 
на директорите - Камелия Трендафилова 
Цанкова -  Изпълнителен директор, Веска 
Ганчева Жечева, Розалия Михайлова 
Анастасова; Елица Петрова Рускова -  
прокурист, Любомир Станков Праматаров -  
прокурист с начин на представяне на 
прокуристите “заедно“.

2.1. Вписани са необходимите данни от част II информация за 
икономическия оператор. Участникът е вписал всички 
необходими данни и е декларирал, че не възнамерява да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.

Липсва основание зг отстраняване

2.2. Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване

Липсва основание зг отстраняване

2.3. Част IV Критерии за подбор - А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :
1. Участника е декларирал, че е вписан в съответния 
търговски регистър. След направена справка на интернет 
адрес
httDs://Dublic.brra.ba/CheckUDs/Verifications/ActiveCondition.ra

Липсва основание зг отстраняване

Търговски регистър към Агенция по вписванията .комисията 
констатира, че участникът е вписан в търговски регистър и 
декларираните обстоятелства в тази част са верни.
2. Подадена е информация за Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата -  и е декларирано наличието н а :
2.1.Разрешение за търговия на едро с медицински изделия 
на ,ДКВАХИМ“ЕООД - БЕЗСРОЧНО с регистрационен № IV- 
Р-Т/МИ 268 от 21.01.2007Г.
След направена справка на сайта на Агенция по 
Лекарствата, от поддържаният от Агенцията регистър на 
интернет адрес 
htto://www.bda.ba/ba/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1
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%81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8/%D1 %80%D0%B5%D0%B3%
D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8- 
%DO%BD%DO%BO-
%D1 %82%D1 %8A%D1 %80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1 %
86%D0%B8-
%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%
B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D
0%B8 . комисията констатиоа. че на посоченият регистър 
участникът е вписан под № 264 от него, с разрешение за 
търговия на едро с МИ № IV-Р-Т/МИ 268 от 21.01,2007г. 
с категория медицински изделия „ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ" 
Участника е приложил и копие заверено с гриф „Вярно с 
оригинала“ на цитираното Разрешение за търговия на едро с 
медицински изделия и Приложение към него какго и 
Разрешение за промяна IV-П-Т/МИ 543/29.03.201 Ог относно 
промяна в правната форма на дружеството, както и 
Разрешение за промяна IV-П-Т/МИ 670/21.01.2011 г — относно 
промяна в списъка на видовете /категории/ медицински 
изделия, с които се търгува и приложение към него -  копия 
заверени „Вярно с оригинала“.

2.4. Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ" от ЕЕДОП:
16/1.  Участникът е Декларирал 3 броя договора за доставка 
съответно с МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, МБАЛ 
"Рахила Ангелова" АД, Бул Био НЦЗПБ. описал е под 
декларираните договори за доставка предмет на договора, 
стойност, период на договора За доказване на 
декларираните обстоятелства участника е приложил 
Референция от Бул Био НЦЗПБ описал е и интернет адреси, 
от които може да се проследят декларираните обстоятелтва, 
както следва : h ttD ://u m b a l-k irk o v ic h .o rq /o b o ru d v a n e -s a d e b n a / 
и h ttD ://z o D .b o ln ic a D e rn ik .c o m /a n n o u n c e m e n t-fo r-o ffe r /.

Липсва основание за отстраняване

2.5. Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП, част „Образователна и 
професионална квалификация“ -  Съгласно изискване на 
Възложителя в документацията за участие “За обособени 
позиции № 1 и № 3 - Минималното изискване към 
участниците е поне 1/един/ от екипа да е обучен сервизен 
специалист сертифициран за извършване на сервизно 
обслужване /гаранционно и следгаранционно/ на 
медицинското оборудване от обособена позиция № 1 и № 3. 
За обособена позиция № 2 -  Минималното изискване, 
поставено от възложителя, е участникът да разполага с поне 
2/двама/ сервизни специалисти, преминали курс при 
производителя и притежаващи валидно за срока на действие 
на договора удостоверение за извършване на дейности с 
източници на йонизиращи лъчения, издадено от компетентен 
орган. Съгласно чл.64 от Закон за безопасно използване на 
ядрената енергия (ЗБИЯЕ) дейности с източници на 
йонизиращо лъчение могат да се извършват само от 
професионално квалифициран персонал, притежаващ

Липсва основание за отстраняване
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удостоверение за правоспособност.“ Участника е описал 
имена на специалиста, които участва, образование, 
специалност, професионален опит, извършени дейности, 
сертификат за преминало обучение, като за доказателство на 
това обстоятелство е приложил и цитираният сертификат за 
успешно преминал курс -  копие на английски език заверено с 
гриф“Вярно с оригинала“ и превод към него на български 
език от заклет преводач.

2.6. Съгласно изискване поставено от Възложителя 
„Медицинското оборудване, предложено за доставка, да е 
сертифицирано от акредитирани лица за контрол на 
качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените 
спецификации и стандарти, а именно: с Директива 93/42/ЕИО 
на Съвета“, Участника за доказване изпълнението на това 
изискване е приложил:
1.Декларация за съответствие от производителя -  копие 
заверено“Вярно с оригинала“ на английски език и преводи от 
заклет преводач на български език.

Липсва основание зг отстраняване

2.7. Участника в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: схеми за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление -  Сертификати от независими органи, 
удостоверяващи системи или стандарти за екологично 
управление от ЕЕДОП -Участника е декларирал наличие на 
сертификат ISO 9001:2015, сертификат номер 72320, издаден 
на 28.04.2017г., преиздаден на 01.08.2018 г., валиден до 
27.04.2020, с обхват: Търговия и дистрибуция на лекарства, 
химикали, реактиви, медицински изделия и оборудване. 
Сервизна, логистична и консултантска дейност и обучение. 
Научно изследователска дейност. Преводаческа дейност. 
Сертификатът е издаден от NQA Certification Limited. 
Участника е приложил цитирания сертификат -  копие 
заверено с гриф „Вярно с оригинал“.

Липсва основание за отстраняване

2.8. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 
и чл.55, ал.З от ЗОП, какго и информация относно правно- 
организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си - Образец № 3 от Документацията за участие.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Елица Рускова -  
прокурист, упълномощен представител на 
Изпълнителния диреш р и Председател 
на СД.

2.9. Декларация за предоставяне на лични данни - Образец № 4 
от Документацията за участие.

Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от Съвет на 
директорите - Камелия Трендафилова 
Цанкова -  Изпълнитепен директор, Веска 
Ганчева Жечева, Розалия Михайлова 
Анастасова; Елица Петрова Рускова -  
прокурист, Любомир Станков Праматаров -  
прокурист.

2.10. Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици 
/ЗИФОДРЮПДРСТДС/ - Образец № 5 от Документацията за 
участие.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Елица Рускова -  
упълномощен представител на 
Изпълнителния директор и председател на
сд.
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3. Техническо предложение съдържащо:
3.1. Нотариално заверено пълномощно от Камелия 

Трендафилова Цанкова -  Изпълнителен директор и 
Председател на СД, за упълномощаване на Елица Рускова -  
прокурист -  нотариално заверено.

Липсва основание за отстраняване

3.2 Техническо предложение за участие в публично състезание 
-  Образец Ns 6 от Документацията за участие за обособена 
позиция № 3.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Елица Рускова -  
прокурист, упълномощен представител на 
Изпълнителния диресгор и Председател 
на СД.

3.3 Проект на договор -  Образец № 7 -  подписан и подпечатан 
на всяка страница.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Елица Рускова -  
прокурист, упълномощен представител на 
Изпълнителния дире crop и Председател 
на СД.

3.4 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор -  Образец № 8.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Елица Рускова -  
прокурист, упълномощен представител на 
Изпълнителния диресгор и Председател 
на СД.

3.5 Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец 
№9.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Елица Рускова -  
прокурист, упълномощен представител на 
Изпълнителния диресгор и Председател 
на СД.

3.6. Декларация по чл.39, ал.З, т.1 б.Д от ППЗОП -  образец № 
10.

Липсва основание 3£i отстраняване
Представен, подписан от Елица Рускова -  
прокурист, упълномощен представител на 
Изпълнителния диресгор и Председател 
на СД.

4. Участника е предоставил -  Каталог заверен с гриф „Вярно с 
оригинала“.

Липсва основание за отстраняване

5. Участника е приложил оторизационно писмо от 
производителя на името на ,ДКВАХИМ“АД на английски език 
и превод на български език от заклет преводач - нотариално 
заверени. Както и декларация от производител за обособена 
позиция № 3 -  на английски език копие заверено с гриф 
„Вярно с оригинала“ и превод на български език от заклет 
преводач.

Липсва основание за отстраняване

6. Плик с предлагани ценови параметри -  1 брой запечатан 
непрозрачен плик за обособени позиции № 3.

Липсва основание за отстраняване

От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, непълнота и 
несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е 
налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на 
участника „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх.№ 154 от 25.06.2019г., 09:01 часа и критериите за подбор на 
Възложителя.

2.Представени документи от участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД -  Оферта с вх. № 155 от
24.06.2019г., 09:03 часа :

№ Изискани документи / Участници
1. Опис на представените документи съдържащи се в офертата Липсва основание за отстраняване

6



-  Образец № 1. Представен, подписан от Марчела Банова 
-  управител.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) -  Образец № 2.

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан от Марчела 
Банова -  управител.

2.1. Вписани са необходимите данни от част II информация за 
икономическия оператор. Участникът е вписал всички 
необходими данни и е декларирал, че не възнамерява да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.

Липсва основание за отстраняване

2.2. Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване

Липсва основание за отстраняване

2.3. Част IV Критерии за подбор - А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :
1. Участника е декларирал, че е вписан в съответния 
търговски регистър. След направена справка на интернет 
адрес
h ttos : //d u  b I ic. b rra. ba/C heckU os/Ve rifications/Acti ve Co nd itio n. ra

Липсва основание за отстраняване

Търговски регистър към Агенция по вписванията .комисията 
констатира, че участникът е вписан в търговски регистър и 
декларираните обстоятелства в тази част са верни.
2. Подадена е информация за Изпълнителна Агенция по 
Лекарствата -  и е декларирано наличието на :
2.1.Разрешение за търговия на едро с медицински изделия 
на „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД - БЕЗСРОЧНО с 
регистрационен МИ 115/15.11.2007г.
След направена справка на сайта на Агенция по 
Лекарствата, от поддържаният от Агенцията регистър на 
интернет адрес 
httD://www.bda.ba/ba/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1
%81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8/%D1 %80%D0%B5%D0%B3%
D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8- 
%D0%BD%D0%B0-
%D1 %82%D1 %8A%D1 %80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1 %
86%D0%B8-
%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%
B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D
0%B8 . комисията констатира, че на посоченият регистър 
участникът е вписан под № 113 от него, с разрешение за 
търговия на едро с МИ № IV-Р-Т/МИ 115 от 15.11.2007г. 
с категория медицински изделия „ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ”.

2.4. Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
16/1.  Участникът е Декларирал 4 броя договора за доставка 
съответно с МБАП - Търговище АД, Д КЦ  2 - Бургас ЕООД, 
ДКЦ 1 - Добрич ЕООД и МТБ-Пловдив ЕООД описал е под 
декларираните договори за доставка предмет на договора, 
стойност, период на договора За доказване на 
декларираните обстоятелства участника е приложил 3 броя 
удостоверения заверени с гриф „Вярно с оригинала“ 
съответно с МБАЛ - Търговище АД, Д К Ц  2 - Бургас ЕООД, 
ДКЦ 1 - Добрич ЕООД. Като за доказване за извършената 
доставка участника към декларирания договор с МТБ-

Липсва основание за отстраняване
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Пловдив ЕООД е приложил и интернет адрес на безплатния 
регистър към Агенция по обществени поръчки 
http://www.aoD.ba/case2.phD?mode=show doc&doc id=870407
&newver=2 Участника също така е приложил и списък на 
доставките от който също са видни декларираните 
обстоятелства вписани в ЕЕДОП.

2.5. Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП, част „Образователна и 
професионална квалификация“ -  Съгласно изискване на 
Възложителя в документацията за участие “ “За обособени 
позиции № 1 и № 3 - Минималното изискване към 
участниците е поне 1/един/ от екипа да е обучен сервизен 
специалист сертифициран за извършване на сервизно 
обслужване /гаранционно и следгаранционно/ на 
медицинското оборудване от обособена позиция № 1 и № 3. 
За обособена позиция № 2 -  Минималното изискване, 
поставено от възложителя, е участникът да разполага с поне 
2/двама/ сервизни специалисти, преминали курс при 
производителя и притежаващи валидно за срока на действие 
на договора удостоверение за извършване на дейности с 
източници на йонизиращи лъчения, издадено от компетентен 
орган. Съгласно чл.64 от Закон за безопасно използване на 
ядрената енергия (ЗБИЯЕ) дейности с източници на 
йонизиращо лъчение могат да се извършват само от 
професионално квалифициран персонал, притежаващ 
удостоверение за правоспособност.““ Участника е описал 
имена на специалиста, които участва, номер на 
сертификатите за проведено обучение, издадени от фирмата 
производител на медицинското оборудване - 1. Сертификат 
№ET50065714-JOBALP-BTCH/13.06.2018 за SE SUITE - 
Техническо ослужване 2. Сертификат №500075904-JOB-ALP- 
ВТСН/03.06.2018 за CR15-X/NX техническо обслужване.

Липсва основание за отстраняване

2.6. Съгласно изискване поставено от Възложителя 
„Медицинското оборудване, предложено за доставка, да е 
сертифицирано от акредитирани лица за контрол на 
качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените 
спецификации и стандарти, а именно: с Директива 93/42/ЕИО 
на Съвета“, Участника за доказване изпълнението на това 
изискване е приложил:
1. СЕ Сертификат валиден до 01.07.2023г, за съответствие с 
Директива 93/42/ЕЕС на продуктите на прозивдителя -  копие 
заверено“Вярно с оригинала“ на английски език и преводи от 
заклет преводач на български език.

Липсва основание за отстраняване

2.7. Участника в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: схеми за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление -  Сертификати от независими органи, 
удостоверяващи системи или стандарти за екологично 
управление от ЕЕДОП -  Участника е декларирал наличие на 
Сертификат на Медикъл Имидж ООД по ISO 9001:2015 
N.TRBA 100 0014/изд. на 03.07.2017 валиден до 02.07.2020г, 
с обхат: Доставка, продажба и сервизно обслужване на

Липсва основание за отстраняване
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медицинска апаратура, консумативи, медицински изделия и 
системи за медицинска образна диагностика и комуникация, 
компоненти и софтуер, издаден от TUV Rheinland сертификат 
ISO 9001:2015, сертификат номер 72320, издаден на 
28.04.2017г., преиздаден на 01.08.2018 г., валиден до 
27.04.2020, с обхват: Търговия и дистрибуция на лекарства, 
химикали, реактиви, медицински изделия и оборудване. 
Сервизна, логистична и консултантска дейност и обучение. 
Научно изследователска дейност. Преводаческа дейност - 
Участника е приложил цитирания сертификат -  копие 
заверено с гриф „Вярно с оригинал“.

2.8. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 
и чл.55, ал.З от ЗОП, както и информация относно правно- 
организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си - Образец № 3 от Документацията за участие.

Липсва основание ла отстраняване
Представен, подписан от Марчела Банова 
-  управител.

2.9. Декларация за предоставяне на лични данни - Образец № 4 
от Документацията за участие.

Липсва основание ла отстраняване
Представена, подгисана от Марчела 
Банова -  управител.

2.10. Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици 
/ЗИФОДРЮПДРСТДС/ - Образец № 5 от Документацията за 
участие.

Липсва основание ла отстраняване
Представена, подгисана от Марчела 
Банова -  управител.

3. Техническо предложение съдържащо:
3.1 Техническо предложение за участие в публично състезание 

-  Образец N9 6 от Документацията за участие за обособена 
позиция № 1.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Марчела Банова 
-  управител.

3.2 Проект на договор -  Образец № 7 -  подписан и подпечатан 
на всяка страница. - Липсва Образец № 7.

Непълнота в подадената информация

3.3 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор -  Образец № 8.

Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от Марчела 
Банова -  управител.

3.4 Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец 
№9.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Марчела Банова 
-  управител.

3.6. Декларация по чл.102 от ЗОП Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от Марчела 
Банова -  управител

3.7. Декларация по чл.39, ал.З, т.1 б.Д от ППЗОП -  образец № 
10.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Марчела Банова 
-  управител.

4. Участника е предоставил -  Брошури -  6 броя и Ръководство 
за потребителя -  2 броя -  копия заверени с гриф „Вярно с 
оригинала“.

Липсва основание за отстраняване

5. Участника е приложил оторизационно писмо от 
производителя на името на „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ООД на 
английски език и превод на български език от заклет 
преводач - оригинали.

Липсва основание за отстраняване

6. Плик с предлагани ценови параметри -  1 брой запечатан 
непрозрачен плик за обособена позиция № 1.

Липсва основание за отстраняване
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От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за 
участие в обществена поръчка от участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД -  Оферта с вх. № 155 от 
24.06.2019г., 09:03 часа не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е 
необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.

Комисията установи, че всички останали документи, които са предоставени от учасника отговарят 
на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, одобрена с Решение № 
19/03.06.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД Ловеч.

З.Представени документи от участника „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 
10:57 часа:

№ Изискани документи / Участници
1. Опис на представените документи съдържащи се в офертата 

-  Образец № 1.
Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Антон Тонев -  
управител.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) -  Образец № 2.

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан от Тодор 
Тонев Тодоров и Антон Тодоров Тонев -  
управители и съдружници.

2.1. Вписани са необходимите данни от част II информация за 
икономическия оператор. Участникът е вписал всички 
необходими данни и е декларирал, че не възнамерява да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.

Липсва основание за отстраняване

2.2. Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване

Липсва основание за отстраняване

2.3. Част IV Критерии за подбор - А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :
1.Участника е декларирал, че е вписан в съответния 
търговски регистър. След направена справка на интернет 
адрес
https://oublic.brra.ba/CheckUos/Verifications/ActiveCondition.ra

Липсва основание за отстраняване

Търговски регистър към Агенция по вписванията .комисията 
констатира, че участникът е вписан в търговски регистър и 
декларираните обстоятелства в тази част са верни.
2. Участника е подал информация, че е вписан в съответните 
професионални регистри, но не е подал информация за тях, 
като е декларирал, че Тази информация не е достъпна 
безплатно за органите от база данни в държава — членка на 
ЕС, за доказване на декларираните обстоятелства, участника 
е приложил:
2.1. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия 
на името на участника издадено от Изпълнителна агенция по 
Лекарствата с № IV-Р-Т/МИ 394/01.08.2008г. -  безсрочно, с 
категория медицински изделия „3, 4, 5, 12 и 15” -  копие 
заверено с гриф“Вярно с оригинала“.
2.2. Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, 
издадена от Агенция за ядрено регулиране Серия Р № 5128 
издадена на : 20.10.2016г, валидна до : 19.10.2021г. -  копие 
заверено с гриф“Вярно с оригинала“.

2.4. Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
16/1.  Участникът е Декларирал 4 броя договора за доставка

Непълнота в подадената информация
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съответно с МБАЛ Тримонциум, гр. Пловдив, МБАЛ 
Гълъбово, гр. Гълъбово, МЦ Чирпан, гр. Чирпан и ДКЦ 1, гр. 
Стара Загора 3 броя за Доставка и пускане в експлоатация на 
дигитализираща система за рентгенови изследвания и 1 брой 
за Доставка и пускане в експлоатация на рентгенова тръба за 
рентгенов апарат. Участника не е вписал информация за 
сума по договорите за доставка, нито период на действие - 
начална и крайна дата, участника е декларирал, че тези 
обстоятелства не са достъпни безплатно за органите от база 
данни в държава — членка на ЕС. Съгласно документацията 
за участие „В случай, че доказателството за извършена 
доставка е свободно достъпно и видно от публичен регистър 
или еквивалент, участникът в същото поле вписва данни за 
съответния интернет адрес, регистър или еквивалент 
откъдето може да се проследят декларираните 
обстоятелства. Ако участникът не предостави информация за 
публичен регистър или еквивален, от където може да се 
проследят доставките с .дейност с идентичен или сходен 
предмет“ на настоящата обществена поръчака, за доказване 
участниците представят доказателства за описаните 
извършена/и доставка/и под формата на удостоверение/ 
референция или друг вид документ, издадено от получателя 
или от компетентен орган, от който документ следва да бъдат 
видни предмета на услугата, дата на започване на дейността 
и срока на извършването й. В документа следва да се 
съдържа име и подпис на лицето, което го е издал, както и 
координати за връзка с него.“____________________________

2.5. Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП, част „Образователна и 
професионална квалификация“ -  Съгласно изискване на 
Възложителя в документацията за участие “За обособени 
позиции № 1 и № 3 - Минималното изискване към 
участниците е поне 1/един/ от екипа да е обучен сервизен 
специалист сертифициран за извършване на сервизно 
обслужване /гаранционно и следгаранционно/ на
медицинското оборудване от обособена позиция № 1 и № 3. 
За обособена позиция № 2 -  Минималното изискване, 
поставено от възложителя, е участникът да разполага с поне 
2/двама/ сервизни специалисти, преминали курс при 
производителя и притежаващи валидно за срока на действие 
на договора удостоверение за извършване на дейности с 
източници на йонизиращи лъчения, издадено от компетентен 
орган.“ Участника е описал наличието на двама ел.техници и 
сервизни специалисти преминали обучение за
дигитализиращи системи при Oehm und Rehbein GmbH 
Германия -  производител, който е деклариран за обособена 
позиция № 1. И сервизен специалист, преминал обучение за 
дигитализиращи системи при AGFA AG -  Германия, 
комисията приема, че участника предоставя тази
информация за обособена позиция № 1. Участника е описал 
трите имена на специалистите и е декларирано, че

Непълнота в подадената информация
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притежават Удостоверение за правоспособност с ИЙЛ 
издадено според ЗБИЯЕ за работа с рентгенови апарати, не 
са описани номера на удостоверенията, нито дата на
издаване. Комисията не открива информация за сервизни
специалисти относно обособена позиция № 2 - липсват
данни за 2/двама/ сервизни специалисти, преминали kvpc при
производителя и притежаващи валидно за срока на действие
на договора удостоверение за извършване на дейности с
източници на йонизиращи лъчения.

2.6. Съгласно изискване поставено от Възложителя 
„Медицинското оборудване, предложено за доставка, да е 
сертифицирано от акредитирани лица за контрол на 
качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените 
спецификации и стандарти, а именно: с Директива 93/42/ЕИО 
на Съвета“, Участника за доказване изпълнението на това 
изискване е приложил:
1.3а обособена позиция № 1 -  ЕС сертификат за 
съответствие на името на производителя № 
3048GB410171221 с дата 21.12.2017г. издаден от МЕДСЕРТ 
Германия -  на английски език. - копие заверено с гриф 
“Вярно с оригинала“ без превод на български език към него. 
ЕС декларация за съответствие от производителя на 
предлаганата медицинска апаратура с дата 27.03.2019г. - на 
английски език. - копие заверено с гриф “Вярно с оригинала“ 
без превод на български език към него.
Съгласно обявлението и документацията за участие -

Непълнота в подадената информация

.Документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на
български език. Документи издадени на друг език
задължително да се съпровождат от превод на български
език заверен от участника.“
2. За обособена позиция № 2 -  участника не е приложил
нужните сертификати или еквивалент.

2.7. Участника в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: схеми за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление -  Сертификати от независими органи, 
удостоверяващи системи или стандарти за екологично 
управление от ЕЕДОП -  Участника е декларирал наличие на 
сертификат ISO 9001:2015, с предмет : Доставка и сервиз на 
медицинска апаратура. Търговия с медицинска апаратура и 
резервни части. Участника е приложил за доказване на 
декларираното обстоятелство - сертификат номер 17903 С, 
издаден на 25.04.2012г., текуща сертификация на 16.05.2018 
г., валиден до 25.04.2021, Сертификатът е издаден от 
CERTIND SA. Участника е приложил цитирания сертификат -  
копие заверено с гриф „Вярно с оригинал“.

Липсва основание за отстраняване

2.8. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 
и чл.55, ал.З от ЗОП, какго и информация относно правно- 
организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си - Образец № 3 от Документацията за участие.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Антон Тонев -  
управител.

2.9. Декларация за предоставяне на лични данни - Образец № 4 
от Документацията за участие.

Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от Антон Тонев -
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управител.
2.10. Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици 
/ЗИФОДРЮПДРСТДС/ - Образец № 5 от Документацията за 
участие.

Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от от Антон Тонев 
-  управител.

3. Техническо предложение съдържащо:
3.1. Техническо предложение за участие в публично състезание 

-  Образец № 6 от Документацията за участие за обособена 
позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

Липсва основание за отстраняване
Представени, подписани от Антон Тонев -  
управител.

3.2 Проект на договор -  Образец № 7 -  подписан и подпечатан 
на всяка страница.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Антон Тонев -  
управител.

3.3 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор -  Образец № 8.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Антон Тонев -  
управител.

3.4 Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец 
№9.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Антон Тонев -  
управител.

3.5. Декларация по чл.39, ал.З, т.1 б.Д от ППЗОП -  образец № 
10.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Антон Тонев -  
управител.

4. Участника е предоставил -  Към всяко Техническо 
предложение Образец № 6 -  участника е приложил 
спецификация -  брошура на български език във вид на 
оферта на производителя за конкретната обществена 
поръчка съгласно заложените технически параметри.
За обособена позиция № 2 -  участника е предоставил цветна

Непълнота в подадената информация

извадка на български език без да има подпис и печат. 
Съгласно документацията за участие „При представяне на
цветни или черно-бели разпечатки, те трябва задължително
да бъдат заверени от производителя или участника в
процедурата.“

5. Участника е приложил оторизационно писмо от 
производителя на името на „ТОМЕД“ ООД за обособена 
позиция № 1 на английски език -  без превод на български. - 
копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и превод на 
български език от заклет преводач.
За обособена позиция № 2 -  липсва оторизационно писмо

Непълнота в подадената информация

или еквивалент от производителя.
Съгласно обявлението и документацията за участие -
„Документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на
български език. Документи издадени на друг език
задължително да се съпровождат от превод на български
език заверен от участника.“

6. Плик с предлагани ценови параметри -  2 броя запечатани 
непрозрачни плика за обособени позиции № 1 и № 2.

Липсва основание за отстраняване

От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за 
участие в обществена поръчка от участника „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 156 ст 25.06.2019г., 
10:57 часа не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е необходимо от
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страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.

Комисията установи, че всички останали документи, които са предоставени от участника 
отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, одобрена с 
Решение № 19/03.06.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД 
Ловеч.

4.Представени документи от участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта с вх. № 157 от 
25.06.2019Г., 13:30 часа________________________________ ____________________________________

№ Изискани документи / Участници
1. Опис на представените документи съдържащи се в офертата 

-  Образец № 1.
Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Пламен Антонов 
Калайджиев -  управител и едноличен 
собственик на капитала.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) -  Образец № 2.

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан от Пламен 
Калайджиев -  упраиител и едноличен 
собственик на капитала,

2.1. Вписани са необходимите данни от част II информация за 
икономическия оператор. Участникът е вписал всички 
необходими данни и е декларирал, че не възнамерява да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.

Липсва основание за отстраняване

2.2. Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване

Липсва основание за отстраняване

2.3. Част IV Критерии за подбор - А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :
1. Участника е декларирал, че е вписан в съответния 
търговски регистър. След направена справка на интернет 
адрес
httos://Dublic.brra.ba/CheckUDsA/erifications/ActiveCondition.ra

Липсва основание за отстраняване

Търговски регистър към Агенция по вписванията .комисията 
констатира, че участникът е вписан в търговски регистър и 
декларираните обстоятелства в тази част са верни.
2. Участника е подал следната информация :
2.1.Разрешение за търговия на едро с медицински изделия 
от Изпълнителна Агенция по Лекарствата на „ЕЛПАК 
ЛИЗИНГ“ ЕООД - с регистрационен № BG/WDA/ MD-0113 от 
06.03.2019 г. Участника е подал информация за безплатен 
регистър поддържан от Агенция по Лекарствата.
След направена справка на сайта на Агенция по 
Лекарствата, от поддържаният от Агенцията регистър на 
интернет адрес 
http://www.bda.ba/ba/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1
%81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8/%D1 %80%D0%B5%D0%B3%
D0%B8%D1 %81 %D1 %82%D1 %80%D0%B8- 
%D0%BD%D0%B0-
%D1 %82%D1 %8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1 %
86%D0%B8-
%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%
B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D
0%B8 . комисията констатира, че на посоченият регистър 
участникът е вписан с разрешение за търговия на едро с МИ 
№ BG/WDA/ MD-0113 от 06.03.2019 г. с категория медицински

14

http://www.bda.ba/ba/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1


изделия „01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16” 
2.2.Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, 
Серия P-281, per. № 04541 издадена от Агенция за ядрено 
регулиране. Участника е подал информация за безплатен 
регистър поддържан от Агенция за ядрено регулиране.
След направена справка на сайта на Агенция за ядрено 
регулиране .раздел Публични регистри на интернет адрес 
http://eservices.bnra.ba/sDrlzdLicOut.isf. комисията констатира, 
че на посоченият регистър участникът е вписан с Лицензия за 
работа с източници на йонизиращи лъчения, Серия Р-281, 
per. № 4541, с дата на издаване 22.08.2014 и дата на 
валидност 22.08.2024г. на името на „ЕЛПАК ЛИЗИНГЕООД 
За работа с източници на йонизиращи лъчения с цел 
техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, 
строителни и ремонтни дейности и услуги.

2.4. Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
16/1.  Участникът е Декларирал 2 броя договора за доставка 
съответно с Община Златоград, гр.Златоград, ул.Стефан 
Стамболов 1, Мирослав Янчев и Община Нови Пазар, 
гр.Нови Пазар, ул."Васил Левски" 3, Ивайло Камаджиев. 
Описал е под декларираните договори за доставка предмет 
на договора, стойност, период на договора За доказване на 
декларираните обстоятелства участника е приложил 2 броя 
договори описани по № и дата съответно с изброените 
Възложители -  копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“, 
съответно с адреси и контакти на Възложителите. 
Договорите са с дата на подписване 07.06.2019г., 
информацията от участника е подадена без краен срок на 
договорите, комисията отникъде не може да се ориентира 
изпълнен ли е предмета на договорите, а именно : доставка 
на рентгенова тръба GS-2075A и платка за компютърен 
томограф Shimadzu SCT - 7800ТС за нуждите на "МБАЛ -Д-р 
Добри Беров" гр. Нови Пазар и на 1 брой специализирана 
мамографска уредба (мамограф) с Обшина Златоград. 
Съгласно цитираните договори доставката е съответно 59 
/петдесет и девет /календарни дни за Община Златоград и 
60/шестдесет/календарни дни за Община Нови Пазар. На 
основание чл.54, ал.13 от ППЗОП комисията единодушно 
реши да направи официално запитване до цитираните 
Възложители. На 02.07.2019г председателя на Комисията 
изпрати писма с изходящи № 158 и 159 съответно към 
Община Златоград и Община Нови Пазар за получаване на 
информация за декларираните от участника обстоятелства. 
На 03.07.2019г е постъпил отговор от Община Златоград -  
изх.№29-00-15/03.07.2019г и вх.№161/03.07.2019г в регистъра 
на обществените поръчки към МБАГГпроф.д-р.Параскев 
Стоянов“ АД Ловеч. На основание полученото писмо 
комисията единодушно констатира, че доставка не е 
извършена, към този момент.На 11.07.2019г. е постъпило 
писмо от Община Нови пазар с изх №20-00-43-
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0005/11.07.2019г и вх.№166/11.07.2019г в регистъра на 
обществените поръчки към МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов“ АД Ловеч, от което става ясно, че доставка на 
цитираното медицинско оборудване не е извършена към този 
момент. Съгласно документацията за участие и Обявлението 
за поръчка „На основание чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗОП 
възложителят поставя изискване през последните 3 (три) 
години от датата на подаване на офертата, участникът да е 
извършил дейност/и с предмет, идентичен или сходен с 
предмета на настоящата обществена поръчка и съответната 
обособена позиция, за която участника подава оферта.“ 
Комисията единодушно реши, че не приема декларираните 
от участника доказателства за извършени дейности с 
предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка.

2.5. - Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ" от ЕЕДОП, част „Образователна и 
професионална квалификация“ -  Съгласно изискване на 
Възложителя в документацията за участие „За обособени 
позиции № 1 и № 3 - Минималното изискване към 
участниците е поне 1/един/ от екипа да е обучен сервизен 
специалист сертифициран за извършване на сервизно 
обслужване /гаранционно и следгаранционно/ на 
медицинското оборудване от обособена позиция № 1 и № 3. 
За обособена позиция № 2 -  Минималното изискване, 
поставено от възложителя, е участникът да разполага с поне 
2/двама/ сервизни специалисти, преминали курс при 
производителя и притежаващи валидно за срока на действие 
на договора удостоверение за извършване на дейности с 
източници на йонизиращи лъчения, издадено от компетентен 
орган. Съгласно чл.64 от Закон за безопасно използване на 
ядрената енергия (ЗБИЯЕ) дейности с източници на 
йонизиращо лъчение могат да се извършват само от 
професионално квалифициран персонал, притежаващ 
удостоверение за правоспособност.“ Участника е описал 
имената на специалистите, длъжност и вид технически 
специалист. За доказателство на това обстоятелство 
участника е приложил : Удостоверения за правоспособност 
за извършване на дейности с рентгенова апаратура -  2 броя, 
сертификати за сервизно обучение от производителите -  5 
броя, на английски език и преводи към тях от заклет 
преводач -  копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

Липсва основание за отстраняване

2.6. Съгласно изискване поставено от Възложителя 
„Медицинското оборудване, предложено за доставка, да е 
сертифицирано от акредитирани лица за контрол на 
качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените 
спецификации и стандарти, а именно: с Директива 93/42/ЕИО 
на Съвета“, Участника за доказване изпълнението на това 
изискване е приложил:
1.ЕС Сертификат на името на производителите -  копия 
заверени “Вярно с оригинала“ на английски език и преводи от

Липсва основание за отстраняване
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заклет преводач на български език.
2. Участника прилага и сертификати за въведени системи за 
управление на качеството на името на производителите -  
копия заверени “Вярно с оригинала“ на английски език и 
преводи от заклет преводач на български език.

2.7. Участника в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: схеми за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление -  Сертификати от независими органи, 
удостоверяващи системи или стандарти за екологично 
управление от ЕЕДОП -  Участника е декларирал наличие на 
сертификат ISO 9001:2015, с обхват: Внос, продажба, 
инсталиране и сервиз на медицинско оборудване, 
обзавеждане и апатарура, инструменти и консумативи, 
апарати със специфични функции и приложения, Издаден на 
25.03.2019 г. от QS Zurich AG -  Участника е приложил 
информация за публичен и безплатен регистър, на следния 
адрес https://www.aualitv-service.ch/en/certificate-owner/. 
Комисията на декларираният адрес откри информация за 
цитираният сертификат издаден на името на участника.

Липсва основание за отстраняване

2.8. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 
и чл.55, ал.З от ЗОП, както и информация относно правно- 
организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си - Образец № 3 от Документацията за участие.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Пламен 
Калайджиев -  управител и едноличен 
собственик на капитала.

2.9. Декларация за предоставяне на лични данни - Образец № 4 
от Документацията за участие.

Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от Пламен 
Калайджиев -  управител и едноличен 
собственик на капитала.

2.10. Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици 
/ЗИФОДРЮПДРСТДС/ - Образец № 5 от Документацията за 
участие.

Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от Пламен 
Калайджиев -  управител и едноличен 
собственик на капитала.

3. Техническо предложение съдържащо:
3.1 Техническо предложение за участие в публично състезание 

-  Образец Ns 6 от Документацията за участие за обособена 
позиция № 1 и обособена позиция № 2.

Липсва основание за отстраняване
Представени, подписани от Пламен 
Калайджиев -  управител и едноличен 
собственик на капитала.

3.2. Проект на договор -  Образец № 7 -  подписан и подпечатан 
на всяка страница.

Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Пламен 
Калайджиев -  управител и едноличен 
собственик на капитала.

3.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор -  Образец № 8.

Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от Пламен 
Калайджиев -  упргвител и едноличен 
собственик на капитала.

3.4. Декларация за срок на валидност на офертата -  Образец 
№9.

Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от Пламен 
Калайджиев -  упргвител и едноличен 
собственик на капитала.

3.5. Декларация по чл.39, ал.З, т.1 б.Д от ППЗОП -  образец № Липсва основание за отстраняване
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10. Представена, подписана от Пламен 
Калайджиев -  улравител и едноличен 
собственик на капитала.

4. Участника е предоставил -  Рекламни материали и 
технически характеристики заверени с гриф „Вярно с 
оригинала“ и преводи от заклет преводач.

Липсва основание за отстраняване

5. Участника е приложил Упълномощителни писма от 
производителите на името на „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД на 
английски език и превод на български език от заклет 
преводач -  нотариално заверени.

Липсва основание за отстраняване

6. Плик с предлагани ценови параметри -  1 брой запечатан 
непрозрачен плик.

Липсва основание за отстраняване

От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за 
участие в обществена поръчка от участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта с вх. № 157 от 
25.06.2019г., 13:30 часа не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е 
необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.

Комисията установи, че всички останали документи, които са предоставени от участника 
отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, одобрена с 
Решение № 19/03.06.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД 
Ловеч.

В срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокола по чл,54, ал.7 от ППЗОП и съгласно 
срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация. Комисията указва на участниците : „МЕДИКЪЛ 
ИМИДЖ“ ООД -  Оферта с вх. № 155 от 24.06.2019г., 09:03 часа , „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 
156 от 25.06.2019г., 10:57 часа и „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта с вх. № 157 от 2 >.06.2019г., 13:30 
часа, че следва да отстранят в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на настоя щия протокол по- 
гореизложените несъответствия.

С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 15.07.2019г,

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Георги Весков Панчалеев -  ИД експерт стопански дейности къ м МБАЛ“проф.д-
р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: 1 .Мариана Иванова -  юрист към МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стояюв” АД Ловеч

2. Детелина Георгиева -  гл.счетоводител към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов”
АД Ловеч

3. д-р.Анка Георгиева -  началник Отделение по трансфузионна хематология към 
МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч

4. д-р. Ерики Виджай Кумар -  лекар отделение по образна диагностика към 
МБАП“проф.др.Параскев Стоянов“АД гр.Ловеч
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