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

ПРОТОКОЛ № 5

Днес 22.11,2019г. на основание чл. 103, ал. 1 и чл.181, ал.4 и ал.5 от Закона за обществени 
поръчки, съгласно с чл.57 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 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 МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч и на основание чл.215, 
ал.2, т.З от ЗОП, във връзка с ал.З и чл.217, ал.1 от ЗОП и във връзка с Решение № 1148/24.10.2019г. 
по преписка № КЗК-721/2019г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), по която е образувано 
производство във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР - 1683/28.08.2019г., п.к. от 27.08.2017 г., 
подадена от „Томед“ ООД срещу Решение № 23/12.08.2019 г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч за възлагане на обществена поръчка се изготви 
настоящия протокол за избор на изпълнител от комисията назначена със Заповед № 291/26.06.2019 г., 
Заповед № 297/28.06.2019г. и Заповед № 504/12.11.2019 на Изпълнителния директор на МБАГГпроф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Весков Панчалеев -  ИД експерт стопански дейности към МБАГГпроф.д-
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: 1 .Мариана Иванова -  юрист към МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” 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.Минков -  началник Отделение по образна диагностика към МБАГГпроф.д- 

р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
На 22.11.2019г комисията в пълен състав, се събира на извънредно заседание, след като 

председателя на комисията получава от експерт обществени поръчки електронно подписано писмо с 
вх.№ 235/22.11.2019г от участника Медикъл Имидж ООД с изх.№ 19-06-4088-2/22.11.2019. Участника 
Медикъл Имидж ООД, чрез Марчела Стоянова Банова-Габровска -  управител заявява, че „системите 
DIVARIO имат само 2 скорости на сканиране -  бърза скорост с резолюция 5 pixel/mm и бавна 
(стандартна) скорост с резолюция 10 pixel/mm. Т.е. системите DIVARIO не разполагат с трета, средна 
скорост, с резолюция между 5 и 10 pixel/mm. Следователно системите DIVARIO не отговарят на 
техническото изискване на Възложителя по т.21, а именно: Възможност за сканиране на бърза скорост 
с резолюция 5 pixels / mm и сканиране на средна скорост с резолюция между 5 и 10 pixel / mm.“

Съгласно Техническо предложение за участие в публично състезание -  Образец № 6 от 
Документацията за участие за обособена позиция № 1 на Участника „ТОМЕД“ ООД -  Оферта с вх. № 
156 от 25.06.2019г., 10:57 часа, комисията в Протокол № 4 от 21.11.2019г на основание чл.54, ал.13 от 
ППЗОП, е приела на база предоставените доказателства от участника и допълнителната информация, 
която е намерила, че относно т.1.21 - Възможност за сканиране на бърза скорост с резолюция 5 pixels / 
mm и сканиране на средна скорост с резолюция между 5 и 10 pixel / mm. от Минималните и 
задължителни технически параметри заложените от Възложителя - Липсва основание за 
отстраняване:
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№ Техническо предложение за участие в публично 
състезание

Съответствие с предварително 
обявените от Възложителя.

Наименование и 
изисквания Минимални 
изисквания

Предложение на участника 
-да/не

Производител Каталожен №/ 
идентификационен 
№/№ от страница в 
каталога

21 Възможност за сканиране 
на бърза скорост с 
резолюция 5 pixels / mm и 
сканиране на средна 
скорост с резолюция 
между 5 и 10 pixel /mm.

Участника е декларирал в 
Образец № 6 -  Техническо 
предложение, относно 
параметър 1.21. 
Стандартно 10 пиксела/мм, 
като на Стр.1 от документа за 
доказване на параметрите 
поставен в офертата на 
участника е цитирана 
„Резолюция за сканиране 10 
пиксела /мм.“ В частта за 
наличие на средна скорост. 
Съгласно заложените от 
Възложителя минимални 
изисквания в т.1.21, от 
техническа спецификация, е 
нужно системата да 
разполага с четец с бърза и 
средна скорост, възложителя 
не поставя никакво изискване 
за бавна скорост. На 
основание гореизложеното 
комисията е приела, че 
участника разполага с четец 
за сканиране на средна 
скорост 10 pixel/mm. По 
причина, че заложения 
минимален технически 
параметър от възложителя е 
„средна скорост с резолюция 
между 5 и 10 pixel/ mm.“

Стандартно 10 
пиксела/мм, бързо 
сканиране 5 
пиксела/мм

Стр.1 от документа 
за доказване на 
параметрите 
поставен в 
офертата на 
участника

На основание гореизложеното както и на основание получената д 
вх.№ 235/22.11.2019г от участника Медикъл Имидж ООД, Комисия! 
„ТОМЕД“ ООД да предостави разяснения или допълнителни док 
сканиране на средна скорост с резолюция между 5 и 10 pixel / m m .,

опълнителна информация съгласно писмо с 
га единодушно реши и изисква от участника 
азателства за наличие на - възможност за 
като се изложат конкретни мотиви на какво се 
звена в офертата, при наличието на такова, 
обема на настоящата обществена поръчка , 

ание чл.54, ал.13 от ППЗОП, съгласно чл.104,

дължи посоченото фактическо разминаване в информацията, предст; 
Мотиви за искане на документи : С оглед предмета, сложността и 
съгласно разпоредбите на чл.39, ал.З , буква „ж“ от ППЗОП. На основ 
ал.5 от ЗОП в срока съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП.

След по-горе направените констатации, комисията единодушно реши, че офертата на участника 
„ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 10:57 часа за участие в обществена поръчка от 
участника „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 10:57 не отговаря в пълна степен на 
изискванията поставени от възложителя. С оглед предмета, сложността и обема на настоящата 
обществена поръчка , съгласно разпоредбите на чл.39, ал.З , буква „ж" от ППЗОП. На основание чл.54,

2



ал.13 от ППЗОП, съгласно чл.104, ал.5 от ЗОП в срока съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП. е необходимо от 
страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствията в офертата на участника.

В срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокола по чл.54, ал.13 от ППЗОП и съгласно 
чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса 
на информация, могат да представят на комисията документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация.

С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 22.11.2019г.

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 Стоянов" 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 
МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

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